
Kallelse 2019-09-10

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

Sammanträdesrummet Multen

Övriga
Ewa-Britt Nilima (C), Politisk lärling

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

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

dofter.

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

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Berth Falk (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M), 2:e vice ordförande
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
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Kallelse 2019-09-10

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare samt en ersättande justerare bör utses att, tillsammans med ordförande, justera 
dagens protokoll.

Justering föreslås ske den 11 september kl. 15.00

Förslag till beslut

xx utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.
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Kallelse 2019-09-10

2 – Arbetsmiljöverket besöker regioner och 
kommuner under våren 
(KS 19-373)

Föredragande Arbetsmiljöverket 

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöverket kommer till Lekebergs kommun kl. 9:00 och informerar om förtroendevaldas 
arbetsgivaransvar.

Beslutsunderlag
 Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner och 

kommuner under våren
 Följebrev till informationsbrev till regioner och kommuner
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Kallelse 2019-09-10

3 – Arbetsmiljöplan 2019 
(KS 19-338)

Föredragande Carina Åkesson 

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöplanerna är uppdelade förvaltningsvis och inom vissa förvaltningar 
även per enhet/avdelning.
Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de problem som uppmärksammats genom bl.a. 
skyddsronder, brandskyddskontroller, arbetsplatsträffar, medarbetarenkäter etcetera.
Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker kontinuerligt genom förvaltningarnas samverkansgrupper 
samt genom den centrala samverkansgruppen.
Lekebergs kommuns arbetsmiljöpolicy anger grunden för hur man genom arbetsmiljöarbetet 
strävar efter att åstadkomma en långsiktig, effektiv verksamhet samtidigt som man ska arbeta för 
en god fysisk och psykisk hälsa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger information om arbetsmiljöplan 2019 till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljöplan 2019
 Arbetsmiljöplan 2019
 §93 KSAU Informationsärende - Arbetsmiljöplan 2019
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Kallelse 2019-09-10

4 – Informationsärende: Information från 
nämnder, bolag och kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Page 5 of 607



Kallelse 2019-09-10

5 – Rapportering om arbetet med 
förutsättningar för chefer i Lekebergs 
kommun 
(KS 19-464)

Föredragande Martin Willén 

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj beslutade kommunstyrelsen att ge 
”kommundirektör i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde 10 september lämna en 
skriftlig rapport kring pågående och framtida arbete med reflekterande samtal”.

En rapport har nu tagits fram och redovisas för kommunstyrelsen den 10 september.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapport om arbetet med chefernas förutsättningar
 Rapport om arbetet med chefernas förutsättningar
 §94 KSAU Rapportering om arbetet med förutsättningar för chefer i Lekebergs kommun

Page 6 of 607



Kallelse 2019-09-10

6 – Revidering av riktlinje gällande bisyssla i 
Lekebergs kommun 
(KS 19-459)

Föredragande Linda Calson 

Ärendebeskrivning

Den tidigare lydelsen i § 8 AB var enligt följande:

”Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser 
behövs för bedömning av bisysslan”.
[…]
Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan […]
[…]
Före anställningstillfället ska den sökande tillfrågas om han/hon har någon annan anställning eller 
har för avsikt att skaffa någon bisyssla så att arbetsgivaren ska kunna bedöma den sökandes 
lämplighet och anställningsbarhet.
[…]
Den anställde ska på arbetsgivarens begäran omgående anmäla bisyssla på särskild blankett, som 
lämnas till ansvarig chef.

Den nya skrivningen i AB lyder enligt följande:
”Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren 
anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om 
skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter.
Arbetsgivare kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan […]
[…]
Före anställningstillfället ska den sökande informeras om att han/hon har en skyldighet att anmäla 
en annan anställning eller om det finns för avsikt att skaffa någon bisyssla så att arbetsgivaren ska 
kunna bedöma den sökandes lämplighet och anställningsbarhet.
[…]
Den anställde ska omgående anmäla bisyssla på särskild blankett, som lämnas till ansvarig chef.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. antar riktlinjen gällande bisyssla.
2. riktlinjen ersätter därmed den tidigare riktlinjen gällande bisyssla.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun
 Riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun
 Riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun
 §95 KSAU Revidering av riktlinje gällande bisyssla i Lekebergs kommun
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Kallelse 2019-09-10

7 – Förordande av ekonomichef 
(KS 19-460)

Föredragande Peter Brändholm 

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun tillämpar tidsbegränsade förordnande för chefsuppdraget i kommunen, 
normalt under fyra år. Anna Bilocks förordnande som ekonomichef upphör 2019-07-31. Föreslås att 
Anna Bilocks förordnandet förlängs under tiden 2019-08-01 t.o.m. 2023-07-31.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. förordnar Anna Bilock som ekonomichef för tiden 2019-08-01 t.o.m. 2023-07-31.
2. uppdrar till kommundirektören att upprätta enskilt anställningsavtal samt besluta om 
anställningsvillkor under pågående förordnande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förordnande av ekonomichef
 §96 KSAU Förordande av ekonomichef
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Kallelse 2019-09-10

8 – Månadsrapport augusti 2019 
(KS 19-426)

Föredragande Ludvig Wreth m.fl. 

Ärendebeskrivning

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för augusti 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport augusti 2019
 §97 KSAU Månadsrapport augusti 2019
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Kallelse 2019-09-10

9 – Prognosrapport 2 (delårsrapport) för 
kommunstyrelsen 2019 
(KS 19-467)

Föredragande Ludvig Wreth/Lina 
Hagbrand 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 2 (delårsrapport) för 2019, som 
innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för 
helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 4 mål helt och 2 delvis vilket ger en måluppfyllelse på 67 
%.

Av de 22 beslutade indikatorerna uppnås 18 helt och 4 delvis, vilket ger en indikatoruppfyllelse på 
82 %.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 4 580 tkr för 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2 (delårsrapport) för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport kommunstyrelsen 2019
 Prognosrapport 2 (delårsrapport) 2019 för kommunstyrelsen
 §98 KSAU Prognosrapport 2 (delårsrapport) för kommunstyrelsen 2019
 Powerpoint - Delårsrapport Kommunstyrelsen 2019 (PDF)
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Kallelse 2019-09-10

10 – Delårsbokslut 2019 för Lekebergs 
kommun 
(KS 19-468)

Föredragande Ludvig Wreth/Anna 
Bilock 

Ärendebeskrivning

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

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

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

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

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

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun
 Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun
 §99 KSAU Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun
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Kallelse 2019-09-10

11 – Intern kontrollrapport 2, 2019 för 
kommunstyrelsen 
(KS 19-469)

Föredragande Ludvig Wreth 

Ärendebeskrivning

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

Rapport två avser genomförda interna kontroller och uppföljningar april-juli utifrån de risker och 
planerade kontrollmoment som finns i den antagna intern kontrollplanen för 2019. Totalt var elva 
kontrollmoment planerade för denna period och utav dessa visade sju på ingen avvikelse, tre på 
mindre avvikelse och en på större avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2 för 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 2 2019 för kommunstyrelsen
 Rapport - Intern kontroll 2 för Kommunstyrelsen 2019
 §100 KSAU Intern kontrollrapport 2 för kommunstyrelsen
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Kallelse 2019-09-10

12 – Intern kontroll 2 för Lekebergs 
nämnder 
(KS 19-470)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i 
samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen 
fortlöper inom verksamheten. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport två avser 
sammanställning och analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter för perioden 2019-05-
01 – 2019-07-31. Rapport två för Kommunstyrelsens utförda interna kontroller för denna period 
behandlas i ett separat ärende.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört samtliga fem kontrollmoment för den andra intern 
kontrollperioden. Tre kontrollmoment visade inte på några avvikelser och två kontrollmoment 
visade på mindre avvikelser.

Socialnämnden har genomfört samtliga sex kontrollmoment för den andra intern kontrollperioden. 
Fyra kontrollmoment visade inte på några avvikelser, ett kontrollmoment visade på mindre 
avvikelse och ett kontrollmoment visade på större avvikelse.

Sydnärkes IT-nämnd har genomfört de två kontrollmomenten som var planerade för den andra 
intern kontrollperioden. En kontroll visade inte på någon avvikelse och en kontroll visade på större 
avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 2 2019 för Lekebergs nämnder
 Intern kontrollrapport per sista juni 2019 (Socialnämnden)
 Uppföljning internkontroll KUB prognos 2 - 2019
 Sydnärkes IT-nämnd intern kontroll 2 2019 - rapport
 §101 KSAU Intern kontroll 2 för Lekebergs nämnder
 §60 SON Intern kontrollrapport per sista juni 2019
 §65 KUB nämnd Internkontrollrapport prognos 2 2019 för kultur- och bildningsnämnden
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Kallelse 2019-09-10

13 – Upprättande av kompletterande 
Detaljplan för fastighet Fjugesta Södra - 
Fjugesta 5:2 m.fl. 
(KS 18-776)

Föredragande Sydnärkes 
byggförvaltning 

Ärendebeskrivning

Under 2015-2016 upprättades detaljplan för delar av fastigheterna Fjugesta 5:76 m.fl. Det innebar 
att en första etapp av ny bostadsbebyggelse kunde genomföras i södra Fjugesta. Även nu 
infrastruktur i form av Domarringsvägen har anlagts. Då behovet av bostadsbebyggelse och ökad 
infrastruktur fortgår finns behov av ytterligare detaljplanering i området. Kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun beslutade 2018-10-16 (KS 18-516) att beställa en ny detaljplan i området. 
Inriktningen på planförslaget är att kompletterande bostadsbebyggelse och en ny väganslutning 
mot Fjugesta Byväg ska tillskapas.

Planförslaget föreslås följa ett standard förfarande enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900.

Detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl. skickas ut på samråd 
enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Johan Niklasson (C) anmäler jäv.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl. (Fjugesta södra)
 Plankarta Fjugesta södra
 Planbeskrivning Fjugesta Södra
 Fastighetsförteckning Fjugesta södra Fjugesta 5-76 m fl
 Trafikutredning södra
 Bilaga Trafikalstring Södra
 §104 KSAU Upprättande av kompletterande detaljplanering - Fjugesta södra - Fjugesta 5:2 

m fl
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Kallelse 2019-09-10

14 – Förändring av gällande detaljplan för 
Fjugesta 46:2, 2:19 m fl (bl a Linden) 
(KS 18-346)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutade 2018-04-10 (KS 18-346) att beställa en ny 
detaljplan i området. Planförslaget föreslås följa ett utökat förfarande enligt PBL (Plan- och 
bygglagen) 2010:900. Planförslaget har varit ute på samråd 3 oktober – 24 oktober 2018.

Detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
beslutar att detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. skickas ut på granskning enligt 5 kap. 18 § 
Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan Fjugesta 46:2 m.fl.
 Plankarta - uppdaterad
 Planbeskrivning - uppdaterad
 Samrådsredogörelse
 Översiktlig markprovtagning
 Behovsbedömning
 Fastighetsförteckning
 Riskutredning OKQ8 Fjugesta 080717 inkl bilaga
 §105 KSAU Förändring av gällande detaljplan för Fjugesta 46:2, 2:19 m fl (bl a Linden)
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Kallelse 2019-09-10

15 – Ansökan om planbesked Knista-Sanna 
1:19 - 2019 
(KS 19-359)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En ansökan om planbesked har inkommit daterad 2019-04-30. Sökande är intresserade av att 
planlägga för bostäder och vill ha breda möjligheter för olika typer av bostadstyper. Sökande har 
skickat med en kartbilaga som avgränsar fastigheten till den södra delen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
beslutar att en detaljplan tas fram rörande fastighet Knista-Sanna 1:19 i Lekebergs kommun. En 
preliminär bedömning är att arbetet beräknas kunna påbörjas under 2020 och att beslut om att 
anta detaljplanen beräknas kunna ske under 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Wendla Thorstensson (C) anmäler jäv.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Knista-Sanna 1-19
 PM - Ansökan om planbesked Knista-Sanna 1-19
 Ansökan om planbesked Sanna 2019
 §106 KSAU Ansökan om planbesked Knista-Sanna 1:19 - 2019
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Kallelse 2019-09-10

16 – Kompletterande detaljplan Fjugesta 1:2 
m fl (Fjugesta Nordväst, Berga 
industriområde) 
(KS 19-580)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs bioenergi AB för dialog med kommunen avseende möjligheten att anlägga en ny 
reservpanncentral för fjärrvärme i Fjugesta. Platsen som bedöms som mest lämplig är ett område 
norr om fastigheten Fjugesta 3:180 (Klaessonhuset) och delvis på kommunens fastighet Fjugesta 
1:2.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
uppdrar till Sydnärkes byggförvaltning att ändra detaljplanen för Fjugesta 1:2 m fl inom området 
Fjugesta Nordväst, Berga industriområde för att möjliggöra för framtida fjärvärmeförsörjning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Wendla Thorstensson (C) anmäler jäv.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompletterande detaljplan Fjugesta 1:2 m fl (Fjugesta Nordväst, Berga 

industriområde)
 Bilaga 1 till KS 19-580 (PDF)
 §107 KSAU Kompletterande detaljplan Fjugesta 1:2 m fl (Fjugesta Nordväst, Berga 

industriområde)
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Kallelse 2019-09-10

17 – Ansökan om upphävande av 
vattenskyddsområde och föreskrifter för 
Lekebergs kommuns vattentäkt i Mullhyttan 
(KS 19-423)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Vattentäkten i Mullhyttan har tagits ur bruk. Täkten bedöms inte ha kapacitet eller vattenkvalitet 
för att utgöra ett värde för den framtida dricksvattenförsörjningen i regionen. I nyligen färdigställd 
vattenförsörjningsplan för Lekebergs kommun pekas vattentäkten inte ut som en potentiell 
dricksvattenförekomst. Av denna anledning bör vattenskyddsområdet runt täkten upphävas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ansöka hos Länsstyrelsen om att det berörda 
vattenskyddsområdet upphävs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Upphävande av vattenskyddsområde och föreskrifter för lekebergs 

kommuns vattentäkt i Mullhyttan
 Ansökan om upphävande av vattenskyddsområde
 §103 KSAU Ansökan om upphävande av vattenskyddsområde och föreskrifter för Lekebergs 

kommuns vattentäkt i Mullhyttan
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Kallelse 2019-09-10

18 – Beslut om riktlinjer för markanvisning 
(KS 19-435)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I syfte att tydliggöra förutsättningar, möjligheter och för att klargöra processen kring försäljning av 
kommunens mark ska Riktlinjer för markanvisning tas fram. Riktlinjerna utgör därefter grund för 
såväl kommunens eget arbete som för marknadens möjligheter att förvärva mark i Lekebergs 
kommun.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar Riktlinjer för markanvisning
2. upphäver tidigare beslut om priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om riktlinjer för markanvisning
 Riktlinje för markanvisning
 §102 KSAU Beslut om riktlinjer för markanvisning
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19 – Tilldelningsbeslut efter genomförd 
upphandling – Totalentreprenad Fjugesta 
södra 
(KS 19-472)

Föredragande Mats Turesson 

Ärendebeskrivning

Upphandling har genomförts i syfte att anlägga infrastruktur på Fjugesta södra (Fjugesta 5:2) i 
enlighet med gällande detaljplan. Anbud har kommit in och har anbudssummor inom enligt tidigare 
beslutad investeringsnivå för projektet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar anbud 4.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
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20 – Svar på medborgarförslag om utökad 
vägbelysning samt vägren 
(KS 19-84)

Föredragande Mats Turesson 

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit om utökad belysning samt utbyggd vägren längs väg 204 i 
Mullhyttan. Kommunen är inte ansvarig väghållare och av den anledningen har kommunen inte 
någon möjlighet att tillmötesgå medborgarförslaget. Trafikverket är ansvarig väghållare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. antar svaret på medborgarförslaget om utökad belysning och utbyggnad av vägren läns väg 204 i 
Mullhyttan.
2. Anser medborgarförslaget som besvarat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag gällande utökad belysning samt vägren
 Medborgarförslag Gällande utökad belysning samt utbyggd väggren på väg 204.
 Svar på medborgarsförslag
 §109 KSAU Svar på medborgarförslag - utökad belysning samt utbyggd vägren
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21 – Svar på medborgarförslag - 
bekämpning av ”Ryssgubbe/Hunrättika” 
(KS 18-585)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Det har inkommit ett medborgarförslag till kommunen angående att låta ferieungdomar bekämpa 
en invasiv växtart (”Ryssgubbe/Hunrättika”) som finns i stora mängder i kommunen, bland annat i 
Lannaområdet. Växten är rikligt förekommande även i andra delar av landet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. antar svaret
2. anser medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om Ryssgubbe/hunrättika
 Svar på ditt medborgarförslag
 Medborgarförslag om Hunrättika/Ryssgubbe
 §110 KSAU Svar på medborgarförslag - bekämpning av ”Ryssgubbe/Hunrättika”
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22 – Uppdrag om översyn av det 
kommunala vägbidraget 
(KS 19-405)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Trafikverket gör översyn och därefter en beräkning av underhållskostnaden för de vägar som sköts 
av vägföreningarna. Av den beräknade kostnaden betalar Trafikverket ut 60 % i bidrag och 
Lekebergs kommun 15 %. De övriga 25 % betalar medlemmarna i respektive förening. Alla 
vägföreningar och vägsamfälligheter måste ansöka för att erhålla det kommunala vägbidraget.

Trafikverket gör årligen bedömning av de enskilda vägarna och beslutar därefter om bidragsnivåer. 
Detta ligger sedan till grund för kommunens beredning och beslut rörande det kommunala bidraget 
till respektive samfällighet/förening.

Det finns en önskan från politiken att det görs en översyn av det kommunala vägbidraget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av det kommunala vägbidraget och 
återrapportera det senast vid första kommunstyrelsesammanträdet efter årsskiftet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag om översyn av det kommunala vägbidraget
 §112 KSAU Uppdrag om översyn av det kommunala vägbidraget
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23 – Överenskommelse om samverkan i det 
lokala integrationsarbetet mellan 
civilsamhället och Lekebergs kommun 
2019-2021 
(KS 19-449)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Det lokala integrationsarbetet är en gemensam samhällsutmaning som hela kommunen berörs av. 
Integration handlar om att nyanlända i Lekebergs kommun ska etableras i det svenska samhället. 
Det innefattar också att olika grupper möts i ge-mensamma intressen eller ändamål. Det civila 
samhället och Lekebergs kommun är två viktiga aktörer i det arbetet.

Oberoende av intresse, uppdrag, rättigheter och skyldigheter bär var part på en viktig funktion som 
kompletterar de andra. En kommun styrs av olika direktiv men kan också skapa förutsättningar. 
Civilsamhället kan agera under andra villkor och har en betydelsefull roll i att sprida lärdom, 
gemenskap och glädje. Medlemmar ur civil-samhället är också viktiga röstbärare för demokratin. 
Det parterna har gemensamt är strävan efter kommuninvånarnas välfärd. Mot den bakgrunden har 
en överenskommelse om samverkan i det lokala integrationsarbetet mellan civilsamhället och 
Lekebergs kommun tagits fram.

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för långsiktig samverkan i det lokala 
integrationsarbetet. Genom överenskommelsen kompletterar och stärker kommunen och 
civilsamhället varandras verksamheter i nutid och framtid.

Gemensamma mål har tagits fram som nås genom aktiviteter som upprättas i årlig handlingsplan.

De civilsamhällsaktörer som undertecknar/ansluter sig till överenskommelsen samlas i en lista i 
kommunens arkivsystem. Möjlighet till detta finns löpande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. ställer sig bakom överenskommelsen
2. uppdrar åt förvaltningen att upprätta handlingsplan årligen
3. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna överenskommelsen tillsammans med 
aktuella civilsamhällesaktörer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) yrkar på återremiss för att få en tydligare beskrivning av syftet med 
överenskommelsen och vad överenskommelsen förpliktigar parterna att göra.

Pernilla Marberg (SD) yrkar bifall till Håkan Södermans (M) yrkande.

Berth Falk (S) och Johan Niklasson (C) yrkar bifall till förslaget till beslut.
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Propositionsordning

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag och finner att arbetsutskottet beslutar så.

Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut och finner.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Reservationer

Håkan Söderman (M) och Pernilla Marberg (SD) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - överenskommelse om samverkan
 Överenskommelse om samverkan i det lokala integrationsarbetet
 §115 KSAU Överenskommelse om samverkan i det lokala integrationsarbetet mellan 

civilsamhället och Lekebergs kommun 2019-2021
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24 – Svar till revisorerna - Granskning av 
upphandlingar och inköp 
(KS 19-35)

Föredragande Anna Windahl 

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp
2. Översänder svaret till revisorerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

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

inköp
 Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp (följebrev)
 §113 KSAU Svar till revisorerna - Granskning av upphandlingar och inköp
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25 – Utökning av den gemensamma 
arkivenheten 
(KS 17-759)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav i mars 2017 kommundirektören i uppdrag att ingå avtalssamverkan kring 
arkiv med Askersunds kommun, Laxå kommun och Sydnärkes kommunförbund. Då valde Kumla 
kommun och Hallsbergs kommun att stå utanför men de har nu för avsikt att gå med i samarbetet. 
Även Sydnärkes utbildningsförbund vill ansluta sig till samarbetet.

Utökningen skulle möjliggöra en utökning av antalet medarbetare i Sydnärkes arkivenhet vill 
bedöms gynna samtliga samarbetande parter. Kostanden för Lekebergs kommun minskar 
marginellt om de tre nya organisationerna går in i samarbetet. Förvaltningen ställer sig positiv till 
utökningen av samarbetet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. uppdrar till kommundirektören att utöka avtalssamverkan om arkivverksamheten med Kumla 
kommun, Hallsbergs kommun samt Sydnärkes utbildningsförbund enligt bifogat avtal
2. beslutet gäller under förutsättning av att övriga kommuner och förbund också ingår avtalet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utökning av den gemensam arkivorganisationen
 Samarbetsavtal om gemensam organisation för arkivverksamheter i Sydnärke
 §114 KSAU Utökning av den gemensamma arkivenheten
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26 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 
(KS 19-418)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

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

Ärendet behandlades av socialnämnden den 15 maj 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 
kvartal 1 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019
 Tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019
 §116 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019
 §47 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019
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27 – Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2020 
(KS 19-474)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2020. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska 
årshjulet. Ingen hänsyn är tagen till Region Örebro läns sammanträdestider eftersom dessa inte är 
beslutade ännu.

Förslag till beslut
Datum Tid

24 februari 18:30

27 april 18:30

15 juni 18:30

28 september 18:30

19 oktober 18:30

30 november 18:30

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020
 §117 KSAU Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020
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28 – Dataskyddsombud kommunstyrelsen 
(KS 18-410)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, (General Data 
Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla 
personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och regioner utse ett 
dataskyddsombud. I en kommun räknas varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina 
personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga kring 
vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att 
reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. Som personuppgiftsansvarig 
ansvarar nämnden för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som krävs 
för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet ska också ges 
möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt till högsta förvaltningsnivå.

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och 
oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås att Johan Borg, dataskyddsombud 
Kumla kommun utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser Johan Borg till dataskyddsombud.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud
 §118 KSAU Dataskyddsombud kommunstyrelsen
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29 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

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

Redovisningen omfattar 22 maj 2019 - 3 september 2019.

Delegationsbeslut
 KS 19-431-5 - Delegationsbeslut i tillståndsärende
 KS 19-433-2 - Delegationsbeslut - §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-91-24 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om löneöversyn 2019 för 

Civilekonomerna
 KS 19-91-25 - Anmälan av delegationsbeslut -Beslut om löneöversyn 2019 för B Scherp.
 KS 19-438-2 - Redovisning av delegationsbeslut - §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-91-26 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om löneöversyn 2019 för FSA.
 KS 19-91-27 - Anmälan av delegationsbeslut - samlad löneöversyn 2019 för LR
 KS 19-91-28 - Anmälan av delegationsbeslut - enstaka lönebeslut
 KS 19-91-29 - Anmälan av delegationsbeslut - entledigande av tjänst på ansökan av den 

anställde
 KS 19-91-30 - Anmälan av delegationsbeslut - Löneöversyn 2019 för Jusek
 KS 19-91-11 - Anmälan av delegationsbeslut - Löneöversyn 2019
 KS 19-91-31 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om löneöversyn 2019
 KS 19-462-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-479-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-528-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-560-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-91-32 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om löneöversyn 2019
 KS 19-568-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-91-33 - Anmälan av delegationsbeslut - tidsbegränsad anställning
 KS 19-91-34 - Anmälan av delegationsbeslut - Nya lägstalöner
 KS 19-599-2 - Anmälan av delegationsbeslut - tecknande av lokalt kollektivavtal
 KS 19-91-35 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om lön för M Skantz
 KS 19-91-36 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om lön för M Cederberg
 KS 19-91-37 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om lön A Bilock
 KS 19-91-38 - Anmälan av delegationsbeslut - Teckande av lokalt kollektivavtal, LOK 

Krislägesavtal
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll 10 maj 2019.
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30 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom.

Lista på meddelanden
 KS 19-439-1 - Missiv om tillfälligt stöd 2019 - kvarboende ensamkommande
 KS 19-259-4 - Protokoll Direktionen Sydnärkes kommunalförbund 2019-05-17
 KS 19-80-3 - Protokoll Finsam Lekeberg och Örebro, 2019-05-29
  - Protokoll Sydnärkes IT-nämnd 2019-05-23
  - Information om SKL:s ordinarie kongress 27-28 nov 2019
 KS 19-298-2 - Svar på remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 

planbeskrivning, dnr 6352/2018
  - Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör
 KS 19-43-4 - Protokoll från överförmyndarnämnd 2019-06-13
 KS 19-206-8 - Expediering beslut - §47 KF Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund 

2018
 KS 19-161-6 - Protokoll Sydnärkes byggnämnd 2019-06-12
  - Inbjudan till en konferens om nationella minoriteter 24 sep
 KS 19-488-1 - Meddelande från SKL:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019
  - Avisering - tillsyn enligt tobakslagen den 12 september 2019
  - Inbjudan seminarium Tillgänglig natur för alla - 3 oktober i Örebro
 KS 19-259-5 - Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2019-06-14
 KS 19-503-1 - Protokoll Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice, 2019-06-05
 KS 19-504-1 - Hjälmarens vattenvårdsförbund, sammanfattning av recipientkontrollen 2018
  - Uppdaterat inbjudan Kronoberget 3 oktober - invigning av Vindpark Kronoberget
 KS 18-534-7 - Rapportering av användandet av organisationsstöd - Örebro rättighetscenter
 KS 19-279-2 - Sammanträdesprotokoll Lekebergs bostäder 20190613
 KS 19-278-2 - Sammanträdesprotokoll Lekebergs Kommunfastigheter 20190613
 KS 18-836-2 - Återkallande av remisser - Nybyggnation
 KS 18-929-16 - Fastställd vägplan, ärende TRV 2019/35723
 KS 19-607-1 - Beslut om förbud mot miljöfarlig verksamhet, Fjugesta 2:212, Fjugesta 18:13 

samt Fjugesta 3:5
 KS 17-759-8 - Expediering av beslut §163 KS Gemensam arkivfunktion för kommunerna i 

Sydnärke

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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31 – Central samverkan Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Page 35 of 607



Arbetsmiljöverket besöker 
regioner och kommuner under 

våren
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Till dig som förtroendevald 
 
Inspektörer från Arbetsmiljöverket kommer att besöka 20 regioner och 290 kommuner med start nu 
under våren.  
Syftet med besöken är att informera politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd om vilket ansvar de har 
som ytterst ansvariga som arbetsgivare i den egna organisationen. De ska få kunskap och förståelse 
för hur de ska hantera arbetsmiljöfrågor och om hur arbetsmiljölagen fungerar.  
 
Vid kommande inspektioner inom kommuner och regioner kommer Arbetsmiljöverket även 
kontrollera hur politiker- och tjänstemannaledningen följer upp att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar på avsett sätt ute i verksamheterna. 
 
Med vänlig hälsning 
Arbetsmiljöverket 
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (1)

Dnr: KS 19-338

   

Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljöplan 2019

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöplanerna är uppdelade förvaltningsvis 
och inom vissa förvaltningar även per enhet/avdelning. 
Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de problem som uppmärksammats 
genom bl.a. skyddsronder, brandskyddskontroller, arbetsplatsträffar, 
medarbetarenkäter etcetera.
Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker kontinuerligt genom förvaltningarnas 
samverkansgrupper samt genom den centrala samverkansgruppen.
Lekebergs kommuns arbetsmiljöpolicy anger grunden för hur man genom 
arbetsmiljöarbetet strävar efter att åstadkomma en långsiktig, effektiv verksamhet 
samtidigt som man ska arbeta för en god fysisk och psykisk hälsa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger information om arbetsmiljöplan 2019 till handlingarna. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Carina Åkesson
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Arbetsmiljöplaner
Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöplanerna är uppdelade förvaltningsvis 
och inom vissa förvaltningar även per enhet/avdelning. Lekebergs kommun har fyra 
förvaltningar; kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och 
bildningsförvaltningen samt Sydnärkes IT-förvaltning.

Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de problem som uppmärksammats bl.a. i 
skyddsronder, brandskyddskontroller, arbetsplatsträffar och medarbetarenkät.

Medarbetarenkäten genomförs av externa utförare varje år och återspeglar 
personalens upplevelse av den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön.

Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker kontinuerligt genom förvaltningarnas 
samverkansgrupper samt genom den centrala samverkansgruppen.

Lekebergs kommuns arbetsmiljöpolicy anger grunden för hur man genom 
arbetsmiljöarbetet strävar efter att åstadkomma en långsiktig, effektiv verksamhet 
samtidigt som man ska arbeta för en god fysisk och psykisk hälsa.
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1 Kommunstyrelseförvaltningen
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2 Administrativa avdelningen

2.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Våld och hot i 
reception

Allvarlig Återkommande 
övningar

Löpande Löpande Teamledare

Hög 
arbetsbelastning 
och stress

Mindre Samtal Löpande Vid lönesamtal 
och 
utvecklingssamtal

Adm. chef

Besvär och 
arbetsskador av 
datorarbete

 Allvarlig Ha rätt möbler, 
belysning och 
arbetsredskap 
för datorarbetet

Löpande Vid APT  Adm. chef 

Dela rum Mindre Fysiska åtgärder 
i form av 
ljudväggar m.m. 
samt samtal om 
förhållningssätt

Löpande Vid APT Adm. chef
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3 Ekonomiavdelningen

3.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Hög 
arbetsbelastning 
pga. personal-
omsättning

Allvarlig Avdelningen har 
precis 
omorganiserats och 
nu handlar 
arbetsbelastningen 
om att introducera 
de nya ekonomerna 
på sina nya 
uppdrag.

2019 Dec 2019 Ek. chef

Omorganisation Mindre allvarlig Samtal både enskilt 
och via APT

Löpande Löpande Ek.chef
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4 Personalavdelningen

4.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Rumsdelning. 
Störande samtal

Mindre 
allvarlig

Frågan tas upp 
kontinuerligt på 
APT

2019 APT Personalchef

Hög 
arbetsbelastning

Allvarlig Enskilda 
planeringssamtal. 
APT

2019 APT Personalchef

Upplevd sämre 
delaktighet -
 Arbetsmiljöenkät

Allvarlig Enskilda 
planeringssamtal 
APT. 
Vardagssamtal.

2019 APT Personalchef
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5 Arbetsmarknad- och integrationsenheten

5.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Rutiner kring 
hot och våld

Mindre 
allvarlig

Larm är installerat samt 
utbildning i hot och våld 
ska genomföras den 
30/1 2019. Rutiner ska 
skrivas kring detta

Våren 2019 Maj 2019 EC

Ventilation i 
gemensamma 
utrymmen. 
Konferensrum 
och 
samtalsrum 
främst.

Mindre 
allvarlig

Justera aggregaten. 
Rutin kring rengöring av 
filter

Våren 2019 Maj 2019 EC

Högt 
deltagarantal 
gör arbets-
situationen 
pressad ibland 
hos 
handledare

Ganska 
allvarlig

Resurserna 
personalmässigt 
kommer stärkas under 
2019.

2019 Dec.2019 EC

Lysrören i 
verkstaden 
behöver 
kompletteras

Mindre 
allvarlig

Jobbet beställt till 
fastighetsägare den 
17/12 2018

Våren 2018 April 2019 EC

Trösklar och 
dörrar 
behöver 
anpassas för 
ökad 
tillgänglighet

Mindre 
allvarlig

Anpassa trösklar och 
dörrstoppare så de ökar 
tillgängligheten för 
funktionshindrade

2019 Okt. 2019 EC

5.2 Bilagor
Bilaga 1: Arbetsmiljöhandlingsplan för AMI 2019
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6 Folkhälsoteamet

6.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Uppdrags-
beskrivning och 
uppföljning

Mindre 
allvarlig

Arbeta aktivt med 
dessa

Start jan 
2019

Kontinuerligt EC

Bristfällig 
ventilation i 
kontorsrum

Mindre 
allvarlig

Påtalats under 
skyddsrond. Inköp av 
fläkt för 
sommarmånaderna.

2019 Dialog med 
husansvarig

Hyresvärd 
LEBO/LEKO
EC

Verksamhets-
specifik 
värdegrund för 
folkhälsoteamet

Mindre 
allvarlig

Processa fram en 
värdegrund för teamet

Vår 2019 EC

Rutiner vid 
föräldraledighet 
och tjänstledighet

Mindre 
allvarlig

Utöka interna 
dokument för 
introduktion och 
avslutad anställning.

Sommar 
2019

Planerings-
dagar höst 
2019

EC

Enhetens 
placering 
lokalmässigt -
 ändamålsenlig?

Mindre 
allvarlig

Dialog kring byte av 
kontorslokaler

18-19 mars 
2019

Beslut 
planerings-
dagar vår 
2019

EC
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7 Teknik- och serviceavdelningen

7.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Avgaser i 
garage

Allvarlig Ej tomgång, porten öppen, 
vädring, stängt till övriga 
utrymmen,

Jan-dec Kontinuerligt EC serviceenhet

Mörkt på 
personalparke
ring

Mindre 
allvarlig

Belysning installeras Klart i april April EC serviceenhet

Hantering av 
teknisk 
utrustning

Mindre 
allvarlig

Fler medarbetare utbildas 
och ges erforderliga 
certifikat

Jan-dec Vid årsbokslut EC serviceenhet

Ergonomiska 
risker

Mindre 
allvarlig

Komplettera med 
utbildning, uppföljning av 
beslutade städrutiner

Jan-dec Vid årsbokslut EC 
Lokalvårdsenhet

Tunga lyft Mindre 
allvarlig

Kompletterande utb. Följa 
rutiner och använda 
hjälpmedel

Jan-dec Vid årsbokslut Samtliga 
enhetschefer

Psykosocial 
press från 
"kunden"

Allvarlig Eget samtalsarbete, dialog 
med berörda 
personer/platser hos 
"kunden". Se även bilaga 1

Jan-dec Vid årsbokslut Samtliga 
enhetschefer

Arbete på hög 
höjd

Mindre 
allvarlig

Formell utbildning, 
kompletterande utrustning 
vid behov.

Under året Vid årsbokslut EC serviceenhet
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8 Serviceenheten

8.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Avgaser i garage Allvarlig Ej tomgång, ha porten 
öppen, vädra, stänga till 
övriga utrymmen.

Jan-dec Kontinuerligt EC

Mörkt på 
personalparkering

Mindre 
allvarlig

Belysning installeras Klart i 
april

April EC

Hantering av 
teknisk utrustning

Mindre 
allvarlig

Fler medarbetare 
utbildas och ges erf. 
Certifikat

Jan-dec Vid årsbokslut EC

Tunga lyft Mindre 
allvarlig

Komplettera utbildning. 
Följa rutiner och 
använda hjälpmedel

Jan-dec Vid årsbokslut EC

Psykosocial stress 
från ”kunden”

Allvarlig Eget samtalsarbete, 
dialog med berörda 
personer/platser hos 
”kunden”. 

Jan-dec Vid årsbokslut EC

Arbete på hög 
höjd

Mindre 
allvarlig

Formell utbildning, 
kompletterande 
utrustning, vid behov.

2019 Vid årsbokslut EC
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9 Måltidsenheten

9.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Tulpanen
För stor 
belastning på 
Tulpanen

Allvarlig Se över bemanning i 
kök

Vt-2019 2019-06-01 EC

Mullhyttan.
Förändring av 
brunn vid 
diskmaskin

Mindre
allvarlig

Leko ansvarar att 
bygga upp brunn i 
Mullhyttan

Vt-2019 2019-06-01 EC

Centralköket. 
Rostig 
dörrpost 
grönsaksrum
met. Klä in 
med rostfritt 
plåt.

Mindre
allvarlig

Leko ansvarar Vt-2019 2019-06-01 EC

Hidinge
Kakel på 
väggen mitt 
emot 
diskinlämning.

Mindre
allvarlig

Leko ansvar Vt-2019 2019-06-01 EC

Arbetsmiljö Medel
allvarlig

Arbeta med 
arbetsmiljöfrågor på 
APT

2019 2019-12-20 EC

Psykosocial 
stress från 
”kunden”

Allvarlig Eget samtalsarbete, 
dialog med berörda 
personer/platser hos 
”kunden”. 

Jan-dec Vid 
årsbokslut

EC

Tunga lyft Mindre 
allvarlig

Komplettera 
utbildning. Följa 
rutiner och använda 
hjälpmedel.

Jan-dec Vid 
årsbokslut

EC
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10 VA-verksamheten

10.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart. 

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Tunga lyft Mindre 
allvarlig

Kompletterande 
utbildning. Följa rutiner 
och använda 
hjälpmedel.

Jan-dec Vid årsbokslut EC

Psykosocial press 
från ”kunden”

Allvarlig Eget samtalsarbete, 
dialog med berörda 
personer/platser hos 
”kunden”.

Jan-dec Vid årsbokslut EC
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11 Lokalvårdsenheten 

11.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Ergonomiska 
risker

Mindre 
allvarlig

Kompletterande 
utbildning, uppföljning 
av beslutade städrutiner

Jan-dec Vid årsbokslut EC

Tunga lyft Mindre 
allvarlig

Kompletterande 
utbildning. Följa rutiner 
och använda 
hjälpmedel.

Jan-dec Vid årsbokslut EC

Psykosocial press 
från ”kunden”

Allvarlig Eget samtalsarbete, 
dialog med berörda 
personer/platser hos 
”kunden”.

Jan-dec Vid årsbokslut EC
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12 Kultur- och bildningsförvaltningen

12.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Arbets-
belastning 
personal, chefer

Mindre 
allvarlig

Kontinuerlig dialog med 
medarbetarna - enskilda 
samtal - arbetslag - APT. 
Bearbetning av 
medarbetarenkäten, 
samordna och utveckla 
förvaltningens 
gemensamma 
administration, införande 
av nya arbetssätt 
(digitalisering etc.)

Löpande Prognos-
rapporter
KUB sam
Nämndmöten

Chefer 
KUB

Behålla och 
rekrytera 
personal

Mindre 
allvarlig

Kontinuerlig dialog med 
medarbetarna - enskilda 
samtal - arbetslag – APT 
Analysera 
medarbetarenkäten som 
används strategiskt 
Identifiera goda resultat 
(såsom SKLs Öppna 
jämförelser) och 
attraktiva förutsättningar 
som används strategiskt)
Utforma gemensamma 
frågeställningar som 
används vid samtal vid 
uppsägningar, 
sammanställs och 
analyseras

Löpande Vid prognos-
tillfällen

Chefer 
KUB

Den psykiska 
miljön, ohälsa 
och stress för 
personal och 
chefer

Mindre 
allvarlig

Kontinuerlig dialog med 
medarbetarna - enskilda 
samtal - arbetslag - APT
Bearbetning av 
medarbetarenkäten 
Företagshälsovård

Löpande Vid prognos-
tillfällen

Chefer 
KUB

Sjukfrånvaro, 
personal och 
chefer

Mindre 
allvarlig

Följa och analysera 
sjukfrånvaro på 
förvaltningsnivå samt per 
chefs ansvarsområde för 
relevanta åtgärder 
Företagshälsovård

Löpande Vid prognos-
tillfällen

Chefer 
KUB

Den fysiska 
miljön, 

Mindre 
allvarlig

Kontinuerlig dialog med 
medarbetarna - enskilda 

Löpande Vid prognos-
tillfällen

Chefer 
KUB
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Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

lokalbrist ljud- 
och bullernivåer

samtal - arbetslag - APT. 
Inventering och 
gemensamma 
prioriteringar av 
investeringsmedel

Tillbud och 
olyckshändelser

Mindre 
allvarlig

Följa och analysera 
rapporteringarna på 
förvaltningsnivå samt per 
chefs ansvarsområde för 
relevanta åtgärder

Löpande Vid prognos-
tillfällen

Chefer 
KUB
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13 Gymnasiet

13.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart. Se vidare under rubriken 13.1.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig
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14 Vuxenutbildning

14.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart. Se vidare under rubriken 13.1.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig
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15 Förskola

15.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart. Se vidare under aktuell verksamhet.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig
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16 Äventyret

16.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Vikariebrist Allvarlig Löpande insatser vid 
ex. mässor samt 
vikarieträffar.

2019 2019 FC och KUB LGR

Arbetskläder Mindre 
allvarlig

Avsätta resurser 2019 2019 FC och KUB LGR

Strömbrytare i 
köket

Mindre 
allvarlig

Sätta dit en 
strömbrytare

2019 2019 Fastighetsägare

Sol värmer 
köket

Mindre 
allvarlig

Sätta dit en markis 2019 2019 Fastighetsägare
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17 Skattkistan

17.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Vikariebrist Allvarlig Löpande insatser vid 
ex. mässor samt 
vikarieträffar.

2019 2019 FC och KUB LGR

Arbetskläder Mindre 
Allvarlig

Avsätta resurser 2019 2019 FC och KUB LGR

Dålig ramp vid 
ytterdörr

Mindre 
allvarlig

Bytas ut 2019 2019 Fastighetsägare

Tröga och 
dåliga dörrar

Mindre 
allvarligt

Byta dörrar, smörja 
dörrar och byta ut 
handtag

2019 2019 Fastighetsägare

Rutten 
veranda

Mindre 
allvarligt

Byta ut virke 2019 2019 Fastighetsägare
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18 Sörgården

18.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Torr luft 
inomhus

Mindre
allvarlig

LEKO ser över 
ventilationssystemet
. Miljöförvaltningen 
är tillfrågad och 
hjälper till att ta reda 
på vad vi kan göra åt 
detta.

2019 Skyddsrond 
2019

Fsk-chef

Avsaknad av 
solskydd för 
fönster

Mindre
allvarlig

Ta in kostnadsförslag
från extern aktör

2019 Skyddsrond 
2019

Fsk-chef

Vikariebrist Allvarlig Löpande insatser vid 
ex. mässor samt 
vikarieträffar.

2019 2019 FC och fsk-chef

Arbetskläder Mindre
allvarlig

Avsätta resurser 2019 2019 FC och KUB LGR
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19 Norrgården

19.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Torr luft 
inomhus

Mindre
allvarlig

LEKO ser över 
ventilationssystemet. 
Miljöförvaltningen är 
tillfrågad och hjälper 
till att ta reda på vad 
vi kan göra åt detta.

2019 Skyddsrond 
2019

Fsk-chef

Ej tillräckligt 
med 
vagnsförråd

Mindre
allvarlig

Tar återigen in 
kostnadsförslag.

2019 Skyddsrond 
2019

Fsk-chef

Vikariebrist Allvarlig Löpande insatser vid 
ex. mässor samt 
vikarieträffar.

2019 2019 FC och KUB LGR

Arbetskläder Mindre
allvarlig

Avsätta resurser 2019 2019 FC och KUB LGR 
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20 Mullhyttans förskola

20.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Personalen 
önskar 
arbetskläder

Mindre 
allvarlig

Se över budget för att 
möjliggöra inköp

2020 2019 KUB

Vikariebrist Allvarlig 
tidvis

Rekrytera fler vikarier 2019 Aug 2019 Team-förskola/KUB

Dålig luft/ 
skiftande 
värme/kyla i 
lokalerna

Allvarlig Felanmält till LEBO Feb 2019 April 2019 Fsk-chef
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21 Växthuset Berga

21.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Arbetskläder 
önskas

Mindre 
allvarlig

Se över budget 2020 
för ev. inköp

2020 2019 KUB

Vikariebrist Allvarlig 
periodvis

Rekrytera fler vikarier 2019 Aug 2019 Team fsk/ KUB

Stora 
barngrupper, 
dvs. många 
barn 
per/pedagog

Allvarlig Jobba i mindre 
grupper så ofta det 
går/ se över scheman/ 
arbetssätt samt 
gruppfördelning

Vt-2019 Våren 2019 Fsk-chef
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22 Tummeliten

22.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Arbetskläder 
önskas

Mindre 
allvarlig

Se över budget 2020 för 
att möjliggöra 
arbetskläder

2020 2019 KUB

Vikariebrist Allvarlig 
periodvis

Rekrytera fler vikarier 2019 2019 Team fsk/ KUB

Kalla golv Mindre 
allvarlig

Felanmält Mars 2019 Fsk-chef

Högt 
barnantal 
per/pedagog

Allvarlig Jobba i mindre grupper så 
mycket som möjligt/ se 
över scheman/ se över 
rutiner och arbetets 
upplägg

Våren 
2019

Maj 2019 Fsk-chef

Page 69 of 607



29

23 Pedagogisk omsorg

23.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Vikariebrist Allvarlig Löpande insatser vid 
ex. mässor samt 
vikarieträffar

2019 2019 FC och KUB LGR

Arbetskläder Mindre 
allvarlig

Avsätta resurser 2019 2019 FC och KUB LGR
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24 Gunghästen

24.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Vikariebrist Allvarlig Löpande insatser vid 
ex mässor samt 
vikarie träffar

2019 2019 FC och KUB LGR

Arbetskläder Mindre 
allvarlig

Avsätta resurser 2019 2019 FC och KUB LGR
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25 Lär-Kan

25.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart. Se vidare under rubriken 13.1.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig
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26 Mullhyttans skola 

26.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Skapa 
handlingsplan 
för brandtillsyn. 
Saknar 
sammankopplat 
brandlarm.

Allvarlig 1 Arbetet med 
brandtillsyn är 
genomförd och fortgår 
systematiskt i vårt 
årshjul.
2. Utrymnings- och 
brandövningar 
genomförs varje termin.
3. Brandanläggning ska 
kopplas in i Mullhyttan

1. Plan införd 
under läsåret 
2018.
2. 
Brandövningar 
följer årshulet 
Vt-2019.

Skyddsrond 
2019

Rektor
LEKO

Barnen går på 
bilvägen till 
bussen

Allvarlig Kontakt har tagits med 
tekniska chefen, som 
lagt det som punkt på 
åtgärdslistan

Vt-2019 Ht-2019 Rektor, ToS 
och ev. 
politiskt beslut

Trånga 
utrymmen i 
tambur och 
toaletter i 
Tallbacken

Mindre 
allvarlig

Uppmärksamma LEKO 
och sträva efter att 
åtgärd ingår i 
underhållsplanen

Vt-2019 Skyddsrond 
2019

Rektor
LEKO

Ljudmiljön i 
idrottshallen

Allvarlig Uppmärksammat och 
ljudmätning är 
genomförd

Vt-2018 Inga ytterligare 
åtgärder

Rektor

Bristfällig tillbud- 
och arbetsskade-
rapportering

Mindre 
allvarlig

Informera på APT Systematiskt 
kvalitetsarbete

Ht-2019 Rektor

Duschbås saknas Allvarlig Uppmärksammat i KUB 
LGR samt 
verksamhetsplan och 
skyddsrond

Ht-2019 Ht-2019 Rektor
FC
KS

Värme saknas i 
skolsköterskans 
rum

Allvarlig Uppmärksammat vid 
skyddsrond

Vt-2019 Ht-2019 Rektor
LEKO

Golv i träslöjden 
behöver slipas

Mindre 
allvarligt

Uppmärksammats vid 
skyddsrond

Vt-2019 Ht-2019 Rektor
LEKO

El-revidering 
2018

Allvarlig Genomförd Vt-2019 Ht-2019 Rektor 
LEKO

Säkerhetskedjor 
fönster i 
klassrum saknas

Allvarlig Säkerhetskedjor ska 
sättas dit (ca 20 cm)

Vt-2019 Ht-2019 Rektor
LEKO
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Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Miljöcertifiering 
införs

Allvarlig Vaktmästare ska 
regelbundet hämta våra 
sorterade sopor. En 
arbetsplan utformas.

Vt-2019 Ht-2019 Rektor
Administratör 
Vaktmästare
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27 Hidinge skola

27.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Ventilation i delar 
av fritids lokaler

2 Kontrollera hur många 
personer som ventilationen 
är anpassad för i de olika 
lokalerna.

2019-04-26 2019-05-31 Rektor

Hög ljudnivå på 
fritids

1 Mät ljudnivån med 
bullerapp från AV. Anteckna 
mätvärden vid olika 
tidpunkter på dagen med 
uppskattat antal elever och 
vilken aktivitet som pågår

2019-03-01 2019-05-31 Rektor

Oreda i vissa 
lokaler

1 Städa personaltoalett fritids, 
städa gamla entrén på 
fritids.

2019-02-15 2019-03-01 Rektor 
och 
personal

Skogen bakom 
skolan

2 Se över döda träd och 
grövre grenar som kan falla 
omkull/ned

2019-04-26 2019-05-15 Rektor/
LEBO

Utvecklingsarbete 
och långsiktig 
planering

3 Tydliggöra 
utvecklingsprojekt/områden 
med tydlig projektplan. 
Planera och arbeta 
långsiktigt i skolledningen 
bl.a. med hänsyn till att 
Hidinge skola expanderar.

2019-08-06 Medarbetarenkät 
Ht-2019

Rektor

Arbetsbelastning, 
återhämtning, 
arbetsmiljö

3 Ta fram tydliga rutiner och 
arbetsbeskrivningar i 
verksamheten. Utveckla 
SKA-arbetet (systematiskt 
kvalitetsarbete i skola och 
förskola) och årshjulet.

2019-08-06 Medarbetarenkät 
Ht-2019

Rektor
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28 Tulpanens skola

28.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Arbetsbelastning Allvarlig 2019-12-31 2019-06 Rektor

Stress Allvarlig Fler resurser
ta bort/förändra 
vissa arbetsmoment

2019-12-31 2019-06 Rektor

Organisatorisk 
effektivitet

Allvarlig Förändringar i 
organisationen, EHT, 
arbetslag mm

2019-12-31 2019-08 Rektor

Kontinuerlig 
utbildning i brand 
och HLR

Allvarlig Gemensamt arbete i 
förvaltningslednings-
grupp

2019-12-31 2019-12-31 FC och KUB 
LGR

Teknisk 
utrustning.
bl. a. idrottssal
Likvärdig 
standard lokaler

Allvarlig 1. Långsiktig plan för 
större åtgärder
2. Bullermätning i 
idrottssal

2020-12-31 2020-12-31 Rektor

Digitala 
hjälpmedel

Mindre 
allvarlig

Långsiktig plan (ta 
hjälp av IKT-pedagog)

2019-12-31 2019-08 Rektor

Likvärdig 
standard utemiljö

Allvarlig Långsiktig strategi 
(att genomföra 
etappvis)

2019-12-31 2019-12-31 Rektor
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29 Lekebergsskolan 4-6

29.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Arbetsbelastning Allvarlig Säkerställa 
hållbar vikarie-
anskaffnings-
rutin

2019-12-31 2019-12-08 Rektor

Stress Allvarlig Fördela och 
klargöra 
arbetsuppgifter

2019-12-31 2019-12-31 Rektor

Organisatorisk 
effektivitet

Allvarlig Förändringar i 
organisation, 
EHT, arbetslag 
mm

2019-12-31 2019-08 Rektor

Kontinuerlig 
utbildning
i brand och HLR

Allvarlig Gemensamt 
arbete i 
Förvaltningsledni
ngsgrupp

2019-12-31 2019-12-31 FC och KUB LGR

Teknisk 
utrustning (bl.a. 
idrottssal). 
Likvärdig 
standard lokaler

Allvarlig Långsiktig plan 
för större 
åtgärder
Individuell 
skyddsutrustning

2020-12-31 2020-12-31 Rektor

Digitala 
hjälpmedel

Mindre 
allvarlig

Långsiktig 
strategi
(ta hjälp av IKT-
pedagog)

2020-12-31 2020-12-31 Rektor

Likvärdig
standard
utemiljö

Allvarlig Långsiktig 
strategi 
att genomföra 
etappvis

2020-12-31 2020-12-31 Rektor
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30 Lekebergsskolan 7-9

30.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart. Se vidare under rubriken 13.1

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppfölj
ning

Ansva
rig

Arbetsbelastning Allvarlig Säkerställa hållbara 
vikarieanskaffnings-
rutiner

2019 2019 Rektor

Stress Allvarlig Fördela och klargöra 
arbetsuppgifter

2019 2019 Rektor

Page 78 of 607



38

31 Särskolan

31.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Arbetsbelastning Allvarlig Säkerställa hållbara 
vikarieanskaffnings-
rutiner

2019-12-31 2019-08 Rektor

Stress Allvarlig Fördela och 
klargöra 
arbetsuppgifter

2019-12-31 2019-12-31 Retor

Organisatorisk 
effektivitet

Allvarlig Förändringar i 
organisation, EHT 
arbetslag mm

2019-12-13 2019-08 Rektor

Kontinuerlig 
utbildning i brand 
HLR

Allvarlig Gemensamt arbete 
i KUB 
ledningsgrupp

2019-12-31 2019-12-31 FC och KUB LGR

Teknisk 
utrustning 
(idrottssal, 
likvärdig standard 
lokaler)

Allvarlig Långsiktig plan för 
större åtgärder 
individuell 
skyddsutrustning

2020-12-31 2020-12-31 Rektor

Digitala 
hjälpmedel

Mindre 
allvarlig

Långsiktig strategi 
(ta hjälp av IKT 
pedagog)

2020-12-31 2020-12-31 Rektor

Likvärdig 
standard utemiljö

Allvarlig Långsiktig strategi 
att genomföra 
etappvis

2020-12-31 2020-12-31 Rektor
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32 Kultur- och fritidsavdelningen

32.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart. Se vidare under rubriken 13.1

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig
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33 Socialförvaltningen
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34 Linden

34.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Finns inga 
anmärkningar 
från 
skyddsronden 
hösten 2018

EC
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35 Oxelgården

35.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Vid 
regn/snö/takdropp 
bildas halkfläckar

1 Takränna/skydd 
från balkong

LEBO

Trasig kakelplatta på 
toalett B:1 rum 1001

3 Byta kakelplatta LEBO

Rullstolströskel till 
balkong saknas

2 Installera en 
tröskel

EC
Vaktmästare

Fog runt kakelplattor 
A:1 tvättställ

3 Foga LEBO

Otäta fogar och 
lister, se över 
samtliga kök

3 Lister och nya 
fogar

LEBO

Gläntans kök saknar 
arbetsbänk

3 En arbetsbänk LEBO

Pentry i Gläntans tv-
rum behöver tas bort

3 Tar bort LEBO

Stora 
omklädningsrummet, 
saknas plats för 
kläder

3 Ta bort dörr 
mellan toalett och 
dusch

EC 
Vaktmästare

Centraldammsugare 
B:1 trasig

1 Lagas LEBO

Lampa B:1Nödutgång 
trasig

2 Lagas LEBO
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36 Hemtjänsten

36.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart.

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Städning Mindre Storstädning vår och 
höst.

2019 Inom 3 
månader

EC

Möss i 
personalrum

Mindre EC kontaktar 
fastighetsägaren för 
tätning

2019 Inom 3 
månader

EC

Arbetskläder 
sommar/vinter

Mindre EC fortsatt kontakt 
med Textilia. Ny 
upphandling dröjer

2019 Inom 6 
månader

EC

Page 84 of 607



44

37 Hälso- och sjukvård och natt äldreomsorg

37.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Städning Mindre Storstädning vår och 
höst

2019 Inom 3 
månader

EC

Möss i 
personalrum

Mindre EC kontaktar 
fastighetsägaren för 
tätning

2019 Inom 3 
månader

EC

Arbetskläder 
sommar/vinter

Mindre EC fortsatt kontakt 
med Textilia. Ny 
upphandling dröjer

2019 Inom 3 
månader

EC
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38 LSS/Socialpsykiatri

38.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Öka förtroendet för 
Socialförvaltningens 
ledningsarbete

Mindre 
allvarlig

Bjuda in nämndens 
ordförande och 
socialchefen till 
gruppernas APT

Vt-2019 2019-08-31 EC

Följa upp och förbättra 
lufttillförseln samt 
temperatur på 
enheternas lokaler 
genom återkommande 
mätningar och 
lufttillförseljusteringar. 
Har uppdagats utifrån 
skyddsronder

Mindre 
allvarlig

Fastighetsskötaren från 
LEBO och enheternas 
skyddsombud och 
enhetschef följer 
mätningen av 
lufttillförsel och 
temperatur

2019 2019-08-31 EC

Schemajusteringar i 
förhållande till 
verksamhetens behov 
och personalbudget

Mindre 
allvarlig

Följa synpunkter 
gällande schemat på 
APT-er och vidta möjliga 
ändringar löpande

2019 Varje APT EC

Förbättra den fysiska 
arbetsmiljön på 
Kastanjen

Mindre 
allvarlig

Frågan lyfts löpande på 
APT och diskuteras i 
smågrupper

Ht-2019 Varje APT EC
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39 LSS Kastanjen/DV/PA

39.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Öka förtroendet för 
Socialförvaltningens 
ledningsarbete

Mindre 
allvarlig

Bjuda in nämndens 
ordförande och 
socialchefen till 
gruppernas APT

Vt-2019 2019-08-31 EC

Följa upp och förbättra 
lufttillförseln samt 
temperatur på 
enheternas lokaler 
genom återkommande 
mätningar och 
lufttillförseljusteringar. 
Har uppdagats utifrån 
skyddsronder

Mindre 
allvarlig

Fastighetsskötaren 
från LEBO och 
enheternas 
skyddsombud och 
enhetschef följer 
mätningen av 
lufttillförsel och 
temperatur

2019 2019-08-31 EC

Schemajusteringar i 
förhållande till 
verksamhetens behov 
och personalbudget.

Mindre 
allvarlig

Följa synpunkter 
gällande schemat på 
APT-er och vidta 
möjliga ändringar 
löpande

2019 Varje APT EC

Förbättra den fysiska 
arbetsmiljön på 
Kastanjen

Mindre 
allvarlig

Frågan lyfts löpande 
på APT och 
diskuteras i 
smågrupper

Ht-2019 Varje APT EC
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40 LSS Hasselbacken/Socialpsykiatri

40.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Öka förtroendet för 
Socialförvaltningens 
ledningsarbete

Mindre 
allvarlig

Bjuda in nämndens 
ordförande och 
socialchefen till 
gruppernas APT

Vt-2019 2019-08-31 EC

Följa upp och förbättra 
lufttillförseln samt 
temperatur på 
enheternas lokaler 
genom återkommande 
mätningar och 
lufttillförseljusteringar. 
Har uppdagats utifrån 
skyddsronder

Mindre 
allvarlig

Fastighetsskötaren från 
LEBO och enheternas 
skyddsombud och 
enhetschef följer 
mätningen av 
lufttillförsel och 
temperatur.

2019 2019-08-31 EC

Schemajusteringar i 
förhållande till 
verksamhetens behov 
och personalbudget.

Mindre 
allvarlig

Följa synpunkter 
gällande schemat på APT 
och vidta möjliga 
ändringar löpande.

2019 Varje APT EC

Förbättra den fysiska 
arbetsmiljön på 
Kastanjen

Mindre 
allvarlig

Frågan lyfts löpande på 
APT och diskuteras i 
smågrupper.

Ht-2019 Varje APT EC
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41 Individ- och familjeenheten

41.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Takarmaturen i 
en del 
arbetsrum är 
felplacerad

Flytta 
takarmaturen 
enligt anvisning

April 2019 EC

Felplacerad 
hårddisk

Montera hårddisk 
på skrivbordets 
undersida

April 2019 EC

3 uttjänta 
arbetsstolar

Inköp av 
arbetsstolar

Dec 2019 EC

Dataskärmar 
går ej att justera

Byte av gamla 
dataskärmar

Sker enl. IT-
enhetens 
planering

EC

Platsbelysning 
saknas i två rum

Köp in 
platsbelysning

April 2019 EC
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42 Sydnärkes IT-förvaltning

42.1 Arbetsmiljöplan 
Avsnittet är klart

Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Relativ 
trångboddhet, 
bristfällig 
hantering av 
datorburar, flera 
arbetsplatser i ej 
tillräckligt 
anpassade 
rumsmiljöer

Allvarlig Ingår i 
kommunövergripande 
översyn av 
kommunhusets 
nyttjande, medel för 
det sökt via 
lokalansvarig

Q1 Q2 FC

Arbetsbelastning- 
medarbetare

Allvarlig Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna -
 enskilda samtal, 
arbetsgrupper, APT. 
Bearbetning av utfallet 
i medarbetarenkäten. 
Effektivisera flöden 
och rutiner gällande 
bl.a. ärendehantering 
och driftrutiner, ökad 
automatisering

Löpande 2019 Vid 
prognostillfällen

FC

Arbetsbelastning-
ledningsgruppen

Allvarlig Kontinuerlig dialog 
med berörda 
medarbetare, i 
ledningsgrupp etc. 
Bearbetning av utfallet 
i medarbetarenkäten. 
Effektivisera flöden för 
berörda, bland annat 
beställnings- och 
fakturaattestprocessen
.

Löpande 2019 Vid 
prognostillfällen

FC

Den psykiska 
arbetsmiljön, 
stress och ohälsa

Allvarlig Kontinuerlig dialog 
med samtliga inom 
förvaltningen, 
bearbetning av 
medarbetarenkäten

Löpande 2019 Vid 
prognostillfällen

FC

Sjukfrånvaro Mindre 
allvarlig

Nivåerna på 
sjukfrånvaron har 
halverats under 2018, 
löpande följa och 
analysera sjukfrånvaro 
för relevanta åtgärder. 
Företagshälsovård.

Löpande 2019 Vid 
prognostillfällen

FC
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Problem Risk Åtgärd Tidplan Uppföljning Ansvarig

Tillbud och 
olyckshändelser

Allvarlig Följa och analysera 
eventuella 
rapporteringar för 
relevanta åtgärder.

Löpande 2019 Vid 
prognostillfällen

FC

Attraktiv 
arbetsgivare, 
behålla och 
rekrytera 
personal

Mindre 
allvarlig

Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna, 
analys av 
medarbetarenkäten, 
avslutssamtal vid 
uppsägningar, förankra 
´kompetensförsörjning
splan med bäring på 
sourcing-strategi.

Löpande 2019 Löpande 2019 FC

Den fysiska 
arbetsmiljön

Allvarlig Kontinuerlig dialog 
med medarbetarna, 
APT, bearbetning av 
medarbetarenkäten. 
Skyddsronder 
halvårsvis, 
brandskyddsrond 
årligen

Löpande 2019 Vid 
prognostillfällen

FC
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Carina Åkesson (Rehabiliteringshandläggare)
Peter Brändholm  (Personalchef)

Protokollet innehåller paragraferna §93

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§93 - Informationsärende - Arbetsmiljöplan 2019 (KS 19-338)
Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöplanerna är uppdelade förvaltningsvis och inom 
vissa förvaltningar även per enhet/avdelning.
Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de problem som uppmärksammats genom bl.a. 
skyddsronder, brandskyddskontroller, arbetsplatsträffar, medarbetarenkäter etcetera.

Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker kontinuerligt genom förvaltningarnas 
samverkansgrupper samt genom den centrala samverkansgruppen.
Lekebergs kommuns arbetsmiljöpolicy anger grunden för hur man genom arbetsmiljöarbetet 
strävar efter att åstadkomma en långsiktig, effektiv verksamhet samtidigt som man ska arbeta 
för en god fysisk och psykisk hälsa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger information om arbetsmiljöplan 2019 till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljöplan 2019 - (KS 19-338-1)
 Arbetsmiljöplan 2019 - (73500)
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Tjänsteskrivelse – Rapportering om arbetet med 
förutsättningar för chefer i Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj beslutade kommunstyrelsen att ge 
”kommundirektör i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde 10 september 
lämna en skriftlig rapport kring pågående och framtida arbete med reflekterande 
samtal”. 

En rapport har nu tagits fram och redovisas för kommunstyrelsen den 10 september.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén
Kommundirektör
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Arbetet med att förbättra förutsättningarna att vara 
chef i Lekebergs kommun

Vid sitt sammanträde 28 maj beslutade kommunstyrelsen att ge ”kommundirektör i 
uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde 10 september lämna en skriftlig 
rapport kring pågående och framtida arbete med reflekterande samtal”. I min 
rapport har jag valt att sätta in redogörelsen med arbetet med reflekterande team i 
ett lite större sammanhang. Syftet med detta är dels att ge en bakgrund till varför 
modellen med reflekterande team valdes och dels att ge en mer komplett bild av 
vilka åtgärder som vidtagits kommunövergripande i syfte att förbättra 
förutsättningarna för chefer i kommunen. 

När jag började som kommundirektör i Lekeberg våren 2017 var chefernas 
arbetsförutsättningar och deras möjligheter att utöva ett gott ledarskap en av de 
prioriteringar som jag satte upp. Min analys utifrån samtal med chefer, resultat i 
medarbetarenkäter, beskrivningar av kommunens behov och ambitioner i 
styrdokument mm var att vi i Lekebergs kommun behövde starta ett långsiktigt 
arbete för att skapa stabilitet för cheferna och förutsättningar i chefernas vardag att 
vara ledare. Målsättning var då, och bör fortsätta vara, att Lekebergs kommun ska 
vara en professionell organisation där chefer och medarbetare har en stabil grund att 
möta utmaningar och bedriva verksamhet. Tillsammans inledde chefsgruppen därför 
ett arbete på en chefsdialog i maj 2017 med att diskutera hur det är att vara chef i 
Lekeberg, vad som får oss att vara engagerade och vilka fördelar vi ser med 
uppdraget. Vi diskuterade också vilka problem vi upplevde, vilka hinder vi möter och 
vad det är som suger energi. Utifrån det vi då diskuterade och utifrån ytterligare 
arbete i kommunledningen och inom den gemensamma administrationen har vi 
tillsammans under de gångna två åren genomfört och påbörjat ett antal olika 
utvecklingsprojekt, arbetsprocesser och förändringar i rutiner som på ett eller annat 
sätt påverkar arbetet som chef. 

Bland de saker som vid chefsdialogen våren 2017 beskrevs som hinder i chefsrollen i 
Lekeberg fanns:  

- upplevelse av en oförstående politik
- svårigheten att se kopplingen mellan vardagsproblemen och de politiska 

besluten,
- upplevelsen av stuprör och avstånd till kollegor i andra förvaltningar, 
- ensamhet och en sorts ”svarte-pettersituation” med problem som påverkar 

verksamheten (lokalplanering, budgetarbete, rekryteringsstrategier, otydlig 
löneprocess osv), 

- i flera fall allt för stora medarbetargrupper, 
- en upplevelse av administrativ börda och stora krav i kombination med svåra 

administrativa system samt 
- problem kopplade till bytet av förvaltningschefer och kommundirektörer

Utifrån dessa diskussioner initierades flera olika saker bland annat, på förslag från 
personalavdelningen, ett projekt med reflekterande team. Projektet fick delvis 
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inspiration från det försök med kollegiala samtalsgrupper som Lekebergs kommun 
samtidigt genomförde. Upplägget innebar att alla enhets- och avdelningschefer fick 
en möjlighet att mötas över förvaltningsgränser, utbyta erfarenheter och utifrån 
konkreta exempel diskutera utmaningar. Projektet har utvärderats, bland annat med 
hjälp av en sammanfattning av de inledande samtalen i chefsgrupperna sammanställt 
av personalavdelningen (i den allmänna debatten kallad Rapporten). 

Av sammanställningen bekräftas flera av de utmaningar som cheferna vid den 
inledande chefsdialogen lyfte fram. Denna bild ger ett bra stöd för flera av de 
åtgärder som under dessa år vidtagits för att förbättra chefernas förutsättningar. I 
sammanställningen framkommer också att många chefer har upplevt det som mycket 
positivt att tillsammans med kollegor från andra förvaltningar och verksamheter 
kunna arbeta med sina egna utmaningar inom ramen för de reflekterande teamen. 
Utifrån utvärderingen av projektet har förvaltningscheferna beslutat att modellen 
med reflekterande team ska fortsätta men på ett sätt som gör det möjligt (bland 
annat med hänsyn till de begränsade centrala resurser som finns att tillgå inom 
personalavdelningen) att genomföra satsningen som ett kontinuerligt arbetssätt 
istället för ett projekt med ett slut. 

För att möta chefernas praktiska utmaningar i vardagen har programmet med 
internutbildningar för chefer och nyckelfunktioner omarbetats och utökats. 
Förändringarna har uppskattas både av de chefer som är nya och de med mer 
erfarenhet och avsikten är att programmet kommer fortsätta som en del av den 
ordinarie verksamheten kommande år. 

Flertalet av de chefsdialoger som har genomförts efter det inledande i maj 2017 har 
haft ett fortsatt fokus på frågor som utgör utmaningar i chefskapet och syftet har 
varit och kommer fortsätta vara att skapa ökad förståelse för olika generella 
processer och ge stöd i att hantera de utmaningar som uppstår här 
(medarbetarenkät, lönebildningsprocess, samspel mellan politik och förvaltning osv). 

Det har också startats ett arbete med att skapa bättre planering och framförhållning, 
något som har betydande påverkan på chefernas arbetssituation. Detta gäller t.ex. 
planeringen av hur vi använder de resurser kommunen har genom en budgetprocess 
som börjar tidigt och genom att vi i hela kommunen börjat arbete med en 
lokalförsörjningsplanering.

I såväl KSF, KUB och SON har det jobbats med att skapa bättre beredningsprocesser 
så att beslut kan bli bättre underbyggda och så att det kan bli lättare att samordna 
olika frågor för att undvika eller minska effekterna av målkonflikter samt för att 
hjälpa fler att inte bli sittande ensamma med problem som löses bättre i ett större 
sammanhang.

Under det senaste året har vi genom gemensamt arbete vid chefsdialoger tagit fram 
en handlingsplan för en förenklad chefsvardag. Handlingsplanen innehåller åtgärder 
som t.ex. utbildningar i system, förenkling för mobilitet och distansarbete, 
digitalisering av personalrelaterade processer som t.ex. anställningsavtal och 
beställningar, automatisering av fakturahantering, digitala underskrifter, bättre stöd 
för internkommunikation, utveckling av funktionalitet i Självservice (både för att 
förenkla och för att slippa pappersblanketter), utveckling av bemanningsteamets 
service osv.
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Flera av de olika processer som påbörjats under de gångna två åren tar tid att 
genomföra och få effekt eftersom det inte alltid finns enkla lösningar. Vi brukar 
dessutom, när vi chefer träffas på chefsdialogerna, prata om att vi måste vara 
realistiska med i vilken takt resurserna räcker till för att genomföra olika åtgärder 
(detta syns t.ex. i tidsättningen i handlingsplanen för en förenklad chefsvardag). Men 
även om vi har begränsningar i vad vi kan göra och hur snabbt det kan ske är 
inriktningen på arbetet tydlig, att vi fortsätter processen med att identifiera 
utmaningar och vidta åtgärder för att förbättra förutsättningarna att vara chef och 
ledare i Lekeberg kommun. 

Sammanfattningsvis vill jag hävda att det i Lekebergs kommun bedrivs ett ganska 
omfattande arbete för att kommunen ska vara en bra kommun att verka i som chef 
och ledare. Det visar sig också i de ordinarie chefsenkäter som vi tar fram i samband 
med medarbetarenkäten samt vid en enklare enkätundersökning vid den senaste 
chefsdialogen, då en workshop genomfördes om hur vi som chefer kan stödja 
varandra i utvecklingsprocesser, att de flesta chefer i Lekebergs kommun tris mycket 
bra och att man anser att man har ganska goda förutsättningar att utföra sitt arbete. 
Detta är något som vi ska vara glada för och kanske uppmärksamma lite då och då 
samtidigt som vi självklart ska fortsätta det arbete som vi har påbörjat: att skapa 
stabilitet för cheferna och förutsättningar i chefernas vardag att vara ledare.

Martin Willén

Kommundirektör
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Peter Brändholm  (Personalchef)

Protokollet innehåller paragraferna §94

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§94 - Rapportering om arbetet med förutsättningar för chefer i 
Lekebergs kommun (KS 19-464)
Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj beslutade kommunstyrelsen att ge 
”kommundirektör i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde 10 september lämna en 
skriftlig rapport kring pågående och framtida arbete med reflekterande samtal”.

En rapport har nu tagits fram och redovisas för kommunstyrelsen den 10 september.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapport om arbetet med chefernas förutsättningar - (KS 19-464-1)
 Rapport om arbetet med chefernas förutsättningar - (77762)
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Dnr: KS 19-459

   

Tjänsteskrivelse - Revidering av riktlinje gällande 
bisyssla i Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Reglerna gällande anställda som innehar eller har för avsikt att skaffa en bisyssla har 
förändrats i Allmänna bestämmelser ( § 8 AB). 
För närvarande omfattas inte lärargrupperna av den nya lydelsen utan följer den 
föregående. 

Nedan redovisas endast de ändringar som föreligger i riktlinjen, inte hela texten.

1 Bakgrund
Den tidigare lydelsen i § 8 AB var enligt följande:

”Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som 
arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan”.
[…]
Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan […]
[…]
Före anställningstillfället ska den sökande tillfrågas om han/hon har någon annan 
anställning eller har för avsikt att skaffa någon bisyssla så att arbetsgivaren ska kunna 
bedöma den sökandes lämplighet och anställningsbarhet. 
[…]
Den anställde ska på arbetsgivarens begäran omgående anmäla bisyssla på särskild 
blankett, som lämnas till ansvarig chef. 

Den nya skrivningen i AB lyder enligt följande:
”Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, som 
arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska 
medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna 
uppgifter.
Arbetsgivare kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan […]
[…]
Före anställningstillfället ska den sökande informeras om att han/hon har en 
skyldighet att anmäla en annan anställning eller om det finns för avsikt att skaffa 
någon bisyssla så att arbetsgivaren ska kunna bedöma den sökandes lämplighet och 
anställningsbarhet.
[…]
Den anställde ska omgående anmäla bisyssla på särskild blankett, som lämnas till 
ansvarig chef. 
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2 Analys
Ändringen innebär i praktiken att en arbetstagare som har eller har för avsikt att 
skaffa en bisyssla, har en skyldighet att anmäla detta, mot tidigare när skyldigheten 
att anmäla endast fanns på arbetsgivarens begäran. Den nya lydelsen ställer också ett 
större krav på arbetsgivaren om att säkerställa att arbetstagarna får information om 
skyldigheten att anmäla bisyssla.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjen gällande bisyssla.

Riktlinjen ersätter därmed den tidigare riktlinjen gällande bisyssla. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Linda Calson
Kommundirektör Handläggare
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Fastställd av: Kommunstyrelsen 

Datum: 2013-02-12 (Reviderad 2016-01-12, 
2019-??-??) 
Ansvarig för revidering: Personalchef 
Diarienummer: 12KS205 

Policy 
Program 

Plan 
>Riktlinje

Regler 

Riktlinjer gällande bisyssla i 

Lekebergs kommun 
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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 Riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun 3 

1.1 Påföljder 3 

1.2 I Lekebergs kommun gäller följande rutiner gällande anställdas bisysslor: 4 
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1 Riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun 
Med bisyssla menar Lekebergs kommun i princip allt som en anställd inom 
Lekebergs kommun tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning 
och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en 
anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie 
arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Även 
extra arbete för huvudarbetsgivaren eller annan myndighet kan vara bisyssla.  

Enligt AB  gäller följande för bisyssla: 

Allmänna bestämmelser § 8: 
”Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, 
som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren 
ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och 
lämna uppgifter. 
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan 

a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna,
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos 
arbetsgivaren.

 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte 
som bisyssla enligt detta avtal.

När det gäller förtroendeskadliga bisysslor (b) gäller Lagen om offentlig anställning 
(LOA). Lagen är tvingande och tar över avtalets regler. 

Lekebergs kommun har som arbetsgivare ett långtgående ansvar vad gäller 
arbetsmiljö, arbetsbelastning och rehabilitering. Kommunen har vidtagit en rad 
åtgärder för att finna och komma till rätta med orsakerna till medarbetarnas ohälsa. 
Vissa av åtgärderna har inneburit en minskad arbetsbelastning och en 
arbetstidsförkortning för personalen. 

Om arbetsgivaren anser att en bisyssla inverkar negativt på sättet arbetsuppgifterna 
utförs kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Vid ökande 
sjukfrånvaro, som kan innebära insatser på många olika nivåer, är det viktigt att 
arbetsledningen då är särskilt uppmärksam på faktorer som kan påverka 
arbetstagarnas hälsa negativt. Ofta kan en ökad arbetsbelastningen orsaka ohälsa 
hos personalen. 

När det gäller bisyssla har arbetsgivaren en fri bedömnings- och beslutanderätt under 
förutsättning att bedömningen sker enligt god sed på arbetsmarknaden, d.v.s. att 
bedömningen inte sker på ett godtyckligt eller otillbörligt sätt. 

1.1 Påföljder 
Lekebergs kommun kan förbjuda förtroendeskadliga bisysslor. Arbetsgivaren kan 
även ålägga en anställd att helt eller delvis upphöra med arbetshindrande bisysslor. 
Rättelse vid överträdelser bör i första hand åstadkommas genom samtal med och 
rådgivning till den anställde. Underlåtenhet att rätta sig efter sådana beslut kan leda 
till disciplinpåföljd och i ett ytterligare skede uppsägning eller avskedande 
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1.2 I Lekebergs kommun gäller följande rutiner gällande 
anställdas bisysslor: 

 Före anställningstillfället ska den sökande informeras om han/hon har en 
skyldighet att anmäla en annan anställning eller om det finns en avsikt att 
skaffa någon bisyssla så att arbetsgivaren ska kunna bedöma den sökandes 
lämplighet och anställningsbarhet.

 I samband med introduktion av nyanställd ska arbetsgivaren upplysa om vilka 
regler och rutiner som gäller för bisyssla.

 Den anställde ska omgående anmäla bisyssla på särskild blankett, som lämnas 
till ansvarig chef.

 Vid de årliga medarbetarsamtalen ska ansvarig chef fråga om bisyssla, samt 
upplysa om de regler och rutiner som gäller.
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Fastställd av: Kommunstyrelsen 

Datum: 2013-02-12 (Formaliareviderad 2016-01-12) 
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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 Riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun 3 

1.1 Påföljder 3 

1.2 I Lekebergs kommun gäller följande rutiner gällande anställdas bisysslor: 4 
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1 Riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun 
Med bisyssla menar Lekebergs kommun i princip allt som en anställd inom Lekeberg 
kommun tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som 
inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en 
anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie 
arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Även 
extra arbete för huvudarbetsgivaren eller annan myndighet kan vara bisyssla.  
 

Enligt AB  gäller följande för bisyssla: 

Allmänna bestämmelser § 8: 
”Arbetstagare ska att på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, som 
arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. 
 
Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan kan 
 
a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna, 
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren 
eller.  
 
 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som 
bisyssla.” 

 
När det gäller förtroendeskadliga bisysslor (b) gäller Lagen om offentlig anställning 
(LOA). Lagen är tvingande och tar över avtalets regler. 

Lekebergs kommun har som arbetsgivare ett långtgående ansvar vad gäller 
arbetsmiljö, arbetsbelastning och rehabilitering. Kommunen har vidtagit en rad 
åtgärder för att finna och komma till rätta med orsakerna till medarbetarnas ohälsa. 
Vissa av åtgärderna har inneburit en minskad arbetsbelastning och en 
arbetstidsförkortning för personalen. 

Om arbetsgivaren anser att en bisyssla inverkar negativt på sättet arbetsuppgifterna 
utförs kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Vid ökande 
sjukfrånvaro, som kan innebära insatser på många olika nivåer, är det viktigt att 
arbetsledningen då är särskilt uppmärksam på faktorer som kan påverka 
arbetstagarnas hälsa negativt. Ofta kan en ökad arbetsbelastningen orsaka ohälsa 
hos personalen. 

När det gäller bisyssla har arbetsgivaren en fri bedömnings- och beslutanderätt under 
förutsättning att bedömningen sker enligt god sed på arbetsmarknaden, d.v.s. att 
bedömningen inte sker på ett godtyckligt eller otillbörligt sätt. 

1.1 Påföljder 
Lekebergs kommun kan förbjuda förtroendeskadliga bisysslor. Arbetsgivaren kan 
även ålägga en anställd att helt eller delvis upphöra med arbetshindrande bisysslor. 
Rättelse vid överträdelser bör i första hand åstadkommas genom samtal med och 
rådgivning till den anställde. Underlåtenhet att rätta sig efter sådana beslut kan leda 
till disciplinpåföljd och i ett ytterligare skede uppsägning eller avskedande 

Page 112 of 607



 

Riktlinje 4 (4) 
 

 

 

1.2 I Lekebergs kommun gäller följande rutiner gällande 
anställdas bisysslor: 

 Före anställningstillfället ska den sökande tillfrågas om han/hon har någon 
annan anställning eller har för avsikt att skaffa någon bisyssla så att 
arbetsgivaren ska kunna bedöma den sökandes lämplighet och 
anställningsbarhet. 

 I samband med introduktion av nyanställd ska arbetsgivaren upplysa om vilka 
regler och rutiner som gäller för bisyssla. 

 Den anställde ska på arbetsgivarens begäran omgående anmäla bisyssla på 
särskild blankett, som lämnas till ansvarig chefen. 

 Vid de årliga medarbetarsamtalen ska arbetsledaren fråga om bisyssla, samt 
upplysa om de regler och rutiner som gäller. 
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Peter Brändholm  (Personalchef)

Protokollet innehåller paragraferna §95

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§95 - Revidering av riktlinje gällande bisyssla i Lekebergs 
kommun (KS 19-459)
Ärendebeskrivning

Den tidigare lydelsen i § 8 AB var enligt följande:

”Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser 
behövs för bedömning av bisysslan”.
[…]
Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan […]
[…]
Före anställningstillfället ska den sökande tillfrågas om han/hon har någon annan anställning 
eller har för avsikt att skaffa någon bisyssla så att arbetsgivaren ska kunna bedöma den 
sökandes lämplighet och anställningsbarhet.
[…]
Den anställde ska på arbetsgivarens begäran omgående anmäla bisyssla på särskild blankett, 
som lämnas till ansvarig chef.

Den nya skrivningen i AB lyder enligt följande:
”Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, som 
arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra 
arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter.
Arbetsgivare kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan […]
[…]
Före anställningstillfället ska den sökande informeras om att han/hon har en skyldighet att 
anmäla en annan anställning eller om det finns för avsikt att skaffa någon bisyssla så att 
arbetsgivaren ska kunna bedöma den sökandes lämplighet och anställningsbarhet.
[…]
Den anställde ska omgående anmäla bisyssla på särskild blankett, som lämnas till ansvarig 
chef.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. antar riktlinjen gällande bisyssla.
2. riktlinjen ersätter därmed den tidigare riktlinjen gällande bisyssla.
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-459-1)
 Riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun - (77725)
 Riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun - (76002)
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Förordande av ekonomichef

7

KS 19-460
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (1)

Tjänsteskrivelse - Förordande av ekonomichef

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun tillämpar tidsbegränsade förordnande för chefsuppdraget i 
kommunen, normalt under fyra år. Anna Bilocks förordnande som ekonomichef 
upphör 2019-07-31. Föreslås att Anna Bilocks förordnandet förlängs under tiden 
2019-08-01 t.o.m. 2023-07-31.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun tillämpar tidsbegränsade förordnande för chefsuppdraget i 
kommunen, normalt under fyra år. I grunden finns ett anställningsavtal med 
tillsvidareanställning med arbetsuppgifter som inte är definierade. Efter att ett 
tidsbegränsat chefsförordnande löper ut, kan både arbetsgivare och den anställde 
välja att den anställde fortsätter anställningen i kommunen utan chefsuppdrag.
Anna Bilock har ett förordande som ekonomichef som upphör den 31 juli 2019.

2 Analys
Lönekostnader hanteras inom befintlig budget

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. förordnar Anna Bilock som ekonomichef för tiden 2019-08-01 t.o.m. 2023-07-31.
2. uppdrar till kommundirektören att upprätta enskilt anställningsavtal samt besluta 
om anställningsvillkor under pågående förordnande

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Peter Brändholm
Kommundirektör Personalchef
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §96

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§96 - Förordande av ekonomichef (KS 19-460)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun tillämpar tidsbegränsade förordnande för chefsuppdraget i kommunen, 
normalt under fyra år. Anna Bilocks förordnande som ekonomichef upphör 2019-07-31. 
Föreslås att Anna Bilocks förordnandet förlängs under tiden 2019-08-01 t.o.m. 2023-07-31.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. förordnar Anna Bilock som ekonomichef för tiden 2019-08-01 t.o.m. 2023-07-31.
2. uppdrar till kommundirektören att upprätta enskilt anställningsavtal samt besluta om 
anställningsvillkor under pågående förordnande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förordnande av ekonomichef - (KS 19-460-1)
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Månadsrapport augusti 2019
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (1)

Dnr: KS 19-426

   

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport augusti 2019

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för augusti 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén  Ludvig Wreth
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §97

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§97 - Månadsrapport augusti 2019 (KS 19-426)
Ärendebeskrivning

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för augusti 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport augusti 2019 - (KS 19-426-1)
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(delårsrapport) för 

kommunstyrelsen 2019

9

KS 19-467
   

Page 128 of 607



Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (1)

Dnr: KS 19-467

   

Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 2 (delårsrapport) för 
kommunstyrelsen 2019

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 2 (delårsrapport) för 
2019, som innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- 
och ekonomisk prognos för helåret. 

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 4 mål helt och 2 delvis vilket ger en 
måluppfyllelse på 67 %. 

Av de 22 beslutade indikatorerna uppnås 18 helt och 4 delvis, vilket ger en 
indikatoruppfyllelse på 82 %. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 4 580 tkr för 2019. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2 (delårsrapport) för 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ludvig Wreth Lina Hagbrand
Kommundirektör Utredare Redovisningsekonom
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1 Inledning 

Verksamhetsåret har fortsatt i samma positiva riktning som vid den första 
prognosrapporten. Arbetet med att nå hög måluppfyllelse ser i de flesta fall ut att gå 
bra och prognosen för det ekonomiska resultatet för helåret pekar på en balanserad 
ekonomi med ett överskott som främst är kopplat till budgeterade investeringar som 
ligger längre fram i tiden. 

Under perioden har ett fortsatt stort fokus lagts på att med hjälp av bland annat 
utvecklingsmedel och de särskilt avsatta kompetensmedlen utveckla verksamheterna 
i hela kommunen för att bättre kunna möta de utmaningar som framtiden bär med 
sig. För kommunstyrelsens verksamhet handlar insatserna bland annat om utveckling 
av Information Lekeberg, kompetensinsatser för olika yrkesgrupper som ökar 
verksamheternas kapacitet, förbättrat stöd vid nyanställning av medarbetare, en 
tydligare lön- och kompetensstyrningsmodell m.m. Eftersom en stor del av 
kommunstyrelsens verksamhet utgörs av den gemensamma administrationen som 
verkar i relation till kommunens samtliga verksamheter involveras dessa funktioner 
även i de utvecklingsarbeten som pågår i övriga förvaltningar under året. 

Under perioden har arbetet utifrån handlingsplanen för ”en enklare chefsvardag” 
fortsatt. En del av de projekt som tas med i planen är startade, andra kommer 
komma igång under hösten. Arbetet kommer att pågå under både 2019 och 
kommande år. 

Det arbetsmarknadspolitiska området har under perioden påverkats mycket av den 
osäkerhet för kommunen som förändringarna inom Arbetsförmedlingen inneburit. 
Arbetsmarknadsfrågorna är ett frivilligt verksamhetsområde för kommunerna men 
gränsar till bland annat utbildningsverksamhet och försörjningsstöd och en farhåga är 
att de förändringar som nu sker inom den statliga verksamhet ska leda till ökat behov 
av stöd från kommunerna och därmed även ökade kommunala kostnader. Lekebergs 
kommun har en, under rådande förutsättningar, god dialog med arbetsförmedlingen 
och ett intensivt arbete pågår med anpassning av kommunens AMI-verksamhet för 
att på ett bra sätt kunna matcha de förändringar som nu pågår. 

Sammanfattningsvis kan fortsättningen på verksamhetsåret för kommunstyrelsens 
verksamhet summeras med att prognosen för helåret är god och att året för många 
delar av verksamheten kommer präglas av olika typer av utvecklingsinsatser. 

Martin Willén 

Kommundirektör 
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

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 (Fase2B) som 
genomförts (KS 15-461) 

Pågår Tidsplanen har varit att det 
skulle vara klart 2019 men det 
bedöms inte längre realistiskt. 
Arbetet är ett samarbete 
mellan Örebro, Karlskoga, 
Kristinehamn och Lekeberg, och 
leds av Örebro kommun. 

Folkhälsoutskottet uppdrar åt kommundirektören 
att utreda möjligheten att ha en civilsamhällslots 
2017-02-06 

Pågår Frågan utreds av AMI. 

Varje förvaltning ska upprätta en handlingsplan för 
kompetens försörjning med konkreta åtgärder i syfte 
att skapa förutsättningar för verksamheten att nå 
målen med perspektiv på god effektivitet, 
produktivitet och kvalitet (KS 17-783) 

Pågår Ingår i projektet Personal- och 
kompetensförsörjningsprojekte
t. Kommunstyrelsen kommer 
att få en delrapport kring 
projektet på 
oktobersammanträdet. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att 
genomföra samråd av förslaget till fördjupad 
grönstrukturplan för Hidinge Lanna enligt 
tjänsteskrivelse 2018-03-30 framlägga förslag till 
fördjupad grönstrukturplan för antagande. (KS 17-
50) 

Pågår Miljöförvaltningen har tagit 
fram ett reviderat förslag som 
kommer att behandlas under 
hösten. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt socialnämnden att till 
nästa uppföljning av den interna kontrollplanen 
återkomma med en fördjupad analys kring arbetet 
med kontrollmoment ”Uppföljning av 
biståndsbeslut”. (KS 19-307) 

Pågår Frågan hanteras av 
socialnämnden. En fördjupad 
analys kommer att redovisas i 
nästa uppföljning av den 
interna kontrollplanen. Frågan 
hanteras av socialnämnden. En 
fördjupad analys kommer att 
redovisas i nästa uppföljning av 
den interna kontrollplanen. 

Uppdrag åt kultur- och bildningsnämnden att 
återrapportera vilka åtgärder nämnden ämnar vidta 
för att få en budget i balans. (KS 19-325) 

Pågår Frågan hanteras av Kultur- och 
bildningsnämnden och 
återrapporteras på 
augustisammanträdet. 

Uppdrag till kommundirektör att vid 
kommunstyrelsens sammanträde 10 september 
lämna en skriftlig rapport kring pågående och 
framtida arbetet med reflekterande samtal. (KS 19-
327 och KS19-464) 

Pågår Rapportering sker som beslutat 
på kommunstyrelsens 
sammanträde i september. 

Uppdrag till kommundirektören att ta fram och 
fastställa regler för bidragen. (KS 19-478) 

Avslutad Reglerna är fastställda och 
ligger på kommunens hemsida 

Page 133 of 607



   
 

3 

 

2.2 Mål 

Måluppfyllelse 

 

I likhet med den första prognosrapporten för 2019 prognostiseras en måluppfyllelse 
på 67 % vid delårsbokslutet för 2019. Detta föranleder att prognosen för 2019 
fortsatt indikerar på en ökning jämfört med vid årsredovisningen för 2018 som hade 
en måluppfyllelse på 50 %. 

Bedömning av måluppfyllelse:  

 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. 

 
Indikatoruppfyllelse 
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Totalt har 22 indikatorer följts upp i Kommunstyrelsens delårsbokslut för 2019. 
Antalet indikatorer som prognostiseras att uppnås uppgår till 18 (82 %), fyra (18 %) 
indikatorer prognostiseras att delvis uppnås. Ingen indikator uppnås inte. Detta 
föranleder att prognosen på helår för 2019 fortsatt indikerar på en ökning jämfört 
med de 64 % helt uppnådda samt 36 % delvis uppnådda indikatorer som redovisades 
vid årsredovisningen för 2018. Indikatoruppfyllelsen är oförändrad om en jämför 
med den första prognosrapporten för 2019. Däremot förekommer vissa förändringar 
i det rapporterade värdet för en del indikatorer och några av dessa presenteras 
nedan. 
 

Förändrat värde - indikatorer  
Trenden, sett till nuvärdet, för arbetslösheten i Lekebergs kommun fortsätter att vara 
positiv. Jämfört med den första prognosrapporten för 2019 har den sjunkit med 0,2 
procentenheter. Denna trend kan även identifieras vad gäller 
ungdomsarbetslösheten vilken sjunkit med 0,6 procentenheter jämfört med den 
första prognosrapporten för 2019. Vidare har arbetslösheten sjunkit med 0,4 
procentenheter och ungdomsarbetslösheten med 2,9 procentenheter jämfört med 
samma period 2018. Prognosen på helår 2019 är däremot, jämfört med 
årsredovisningen 2018, oförändrad vad gäller arbetslösheten. 
Ungdomsarbetslösheten på helår 2019 prognostiseras sjunka med 0,3 
procentenheter jämfört med årsredovisningen 2018. 

Antal företag inom Lekebergs kommun är 996 stycken vid delårsbokslutet för 2019. 
Detta är en ökning med nio företag jämfört med den första prognosrapporten för 
2019 och 28 fler än vid årsredovisningen för 2018. Att antal företag har ökat har 
troligtvis ett samband till att antalet aktiebolag med verksamhet inom kommunen 
även har ökat. Antal aktiebolag med verksamhet inom kommunen uppgår till 304 
stycken. Detta är en ökning med nio stycken jämfört med den första 
prognosrapporten för 2019 och en ökning med 26 stycken sedan årsredovisningen 
för 2018. 

Arbetet med att effektivisera och förenkla administrationen går fortsatt framåt vilket 
exempelvis indikatorn antalet mottagna E-fakturor visar på. Antalet mottagna E-
fakturor har sedan årsredovisningen 2018 ökat med 16 procentenheter och 
prognosen för helår 2019 är satt till 75 %, vilket skulle vara en ökning med 23 
procentenheter jämfört med årsredovisningen för 2018. Förklaringar till den snabba 
utvecklingen är dels det nya lagkravet angående E-fakturor men även 
ekonomiavdelningens intensiva arbete med att öka inflödet av E-fakturor och att 
antalet leverantörer som väljer att ansluta sig till detta ökar. Prognosen som sattes 
för helår 2019 vid den första prognosrapporten överstegs redan till detta 
delårsbokslut med tre procentenheter, vilket visar på hur snabb utvecklingen är och 
att prognosen på helår för 2019 (75 %) därmed är svår att förutse. 
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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 

Kommunfullmäktiges mål Nämndmål  Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

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

Hela Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktur 

 Andelen med tillgång till 
bredband via fiber 

  
57% 57% 

Bibehåll 
eller öka 
från 55% 

Företagens upplevelse 
av Tele- och IT-nät 

  3,4 (av 5) 3,4 (av 5) 
Öka från 
3,67 (av 5) 

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

  

57% 57% 
Bibehålla 
eller öka 
från 46% 

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

  

70% 70% 
Bibehålla 
eller öka 
från 80% 

Lekebergs kommun växer 
och utvecklas på ett 
hållbart sätt 

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

 Andelen skickade E-
fakturor 

  
22% 22% 

Bibehålla 
eller öka 
från 8% 

Mottagna E-fakturor   68% 75% 
Öka från 
60% 

Arbeta för 
klimatsmartare resor 

  
 Ja  Ja Ja 

Lekebergs 
kommun 
erbjuder en 
väl 
sammansatt 
måltid, 
tillagad från 
grunden 

 Andelen ekologiska 
livsmedel 

  37% 37% 
Öka från 
32% 

Andelen matsvinn   

12% 9% 
Minska 
från 11% 

Lekebergs 
kommun är en 
tillgänglig 
kommun 

 E-tjänster   
2 2 

Bibehåll 
eller öka 
från 1 

Information på 
kommunens hemsida* 

    72% 

  Värde 
medarbetarundersöknin
gen  - 
Medarbetarengagemang 
(HME) 

  

75 75 
Öka från 
74 
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Kommunfullmäktiges mål Nämndmål  Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

  Sjukfrånvaro   

7,37% 7,3% 

Bibehålla 
eller 
minska 
från 7% 

  Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

  49 878 tk
r 

4 580 tkr 0 tkr 

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan 

Lekebergs 
kommun ska 
minska sin 
miljöpåverkan 

 Andelen miljöbilar   

35% 35% 
Bibehålla 
eller öka 
från 33% 

  Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

  Ja Ja Ja 

*Information på kommunens hemsida rapporteras inte då det inte finns några nya värden för den indikatorn. 

 

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 

Kommunfullmäktiges mål Nämndmål  Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
företagande, socialt 
företagande och 
företagsetableringar. 

I Lekebergs 
kommun finns 
ett bra 
näringslivsklim
at och goda 
förutsättninga
r för arbete 

 Antalet företag med mer 
än en anställd 

  234 234 Fler än 225 

Antalet aktiebolag med 
verksamhet i kommunen 

  304 304 Fler än 270 

Antalet företag totalt i 
Lekebergs kommun 

  996 996 Fler än 975 

Arbetslöshet   3,4% 4% 
Inte öka 
från 3,8% 

Ungdomsarbetslöshet   5,7% 9% 
Inte öka 
från 9,3% 

  Företagens bedömning 
av kommunens service 

  80 80 
Öka från 
76 

  Ranking av kommunens 
företagsklimat (svenskt 
näringsliv) 

  
14 14 14 
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3 Verksamhetsberättelse 

3.1 Administrativa avdelningen 

3.1.1 Övergripande 

Avdelningen har ansvaret för EU-valet 2019 och har avsatt en projektledare på 25 % 
och en extra resurs på 20 % under våren. 

Avdelningen har ansökt och fått beviljat pengar för att driva två projekt 2019, ett 
gäller en översyn av Information Lekeberg och det är igång enligt plan. Det andra var 
medel för en förstudie kring Intern kommunikation (intranät med mera) men på 
grund av reducerad kapacitet (färre kommunikatörer) har det inte funnits möjligheter 
att starta det projektet. 

Under våren har delar av avdelningen varit inblandade i starten av ett försök med 
flexibla arbetsplatser. Med anledning av att det råder brist på arbetsplatser provas 
ett nytt angreppssätt där delar av avdelningen inte har några fasta arbetsplatser. 
Utvärdering av detta kommer ske efter året. 

Från och med juni är ordinarie chef för avdelningen föräldraledig och avdelningen 
kommer att ha en vikarierande chef under resten av året. 

3.1.2 Information Lekeberg 

2019 fick Information Lekeberg en egen budgetram vilket ger möjligheter till att 
kunna följa upp enheten på ett mycket bättre sätt. 

Under början av 2019 har mycket av enhetens arbete fokuserat på att kunna 
leveransgodkänna det nya avtalet för telefoni och växelsystem tillsammans med 
Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå kommun. Det nya växelsystemet har inneburit 
flera förbättringar för invånarna i Lekebergs kommun. Genom en telefoniapp och ett 
nytt kopplingssystem för interna samtal har växelnumret frigjorts för medborgarna 
och kötiderna minskats. SMS-funktion till medborgare och meddelandefunktion till 
medarbetare direkt i växelsystemet har gjort att handläggningstiden efter varje 
samtal minskats. 

En förvaltningsledningsgrupp har skapats med representant från varje kommun 
tillsammans med Sydnärkes IT-förvaltning. Gruppen har startat arbetet med att ta 
fram en tjänsteförvaltningsplan för telefoni. Förvaltningsgruppen träffar 
representanter från leverantören på regelbundna operativa möten för att följa upp 
driften. 

Under första delen av 2019 har arbete med projekt Översyn av Information Lekeberg 
inletts och projektet finansieras av utvecklingsmedel från kommunstyrelsen. En 
projektplan är godkänd och två av medarbetarna kommer under 2019 att jobba 60 % 
respektive 40 % av sina tjänster med projektet som ska ta fram förslag på hur 
utveckling av verksamheten skulle kunna se ut. 

3.1.3 Kommunikationsteamet 

Under det första kvartalet av 2019 har kommunikationsteamet lagt stor del av sin tid 
på tre projekt: EU-valet 2019, Lekebergsskolans om- och tillbyggnation samt 
skolskjuts. Tiden har också präglats av att teamet minskats från två medarbetare till 
en och arbetet det innebär med att anpassa verksamheten till den nya nivån. 
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Kommunikationsteamet har även avslutat arbetet med att ta fram en 
kommunikationsstrategi till Sydnärkes IT-förvaltning. Arbetet resulterade i en 
kommunikationsplan med en rad insatser som genomförts i början av året. 

Arbetet med att sätta sig in i det nya EU-direktivet har fortsatt. Direktivet handlar om 
att tillgängligheten på offentliga webbplatser behöver öka ytterligare för att alla ska 
ha samma möjligheter att ta del av samhällsnyttig information. En bildbank har köpts 
in för att underlätta hanteringen av bilder inom kommunen. Bilderna är nu överförda 
till banken, nästa steg är att integrera den med Office-paketet och SiteVision 
(intranät och hemsida). 

Arbetet med att utveckla kommunens närvaro i sociala medier har fortsatt. Den 
kommunövergripande sidan på Facebook har nu nått 1 115 gillare. 

3.1.4 Nämnd- och utredarteamet 

Inom nämnd- och utredarteamet har en omfördelning av arbetsuppgifterna inom 
teamet gjorts, detta för att få mer långsiktigt stabil arbetssituation samt för att säkra 
en trygg och effektiv beredningsprocess, till följd av fortsatta sjukskrivningar. 
Nämndteamet har stärkt upp bemanningen och rutinerna kring kommunfullmäktige. 
En vikarierande utredare har arbetat deltid under delar av våren vilket inneburit att 
utredningsuppdrag omfördelats. 

En sammanställning av SCB: s medborgarundersökning för 2018 har gjorts och 
redovisats för kommunstyrelsen i maj. Vidare har en rutin implementerats för att få 
en bättre struktur i arbetet med prognosuppföljningarna. Rutinen innebär att 
ansvarig utredare träffar respektive avdelnings/enhetschef inom Kommunstyrelsen 
och stämmer av mål och indikatorer. 

Genomförandet av Europaparlamentsvalet projektleddes och genomfördes inom 
nämnd- och utredartemat vilket speciellt under maj månad krävde koncentrerade 
arbetsinsatser gällande förtidsröstning och i samband med valdagen 26 maj. 

Ett arbete har också inletts med att undersöka möjligheterna att digitalisera 
ytterligare delar av nämndadministrationen. Med hänsyn till våra begränsade 
resurser har arbetet skett i mån av tid. Avslutningsvis har tid avsatts för planering och 
förberedelser inför hösten där bland annat två praktikanter från Örebro universitet 
ska introduceras och handledas. 

3.1.5 Sydnärkes informations- och arkivenhet 

Lekebergs kommun och administrativa avdelningen är värdkommun för arkivenheten 
kallad, Sydnärkes informations- och arkivenhet. Enheten är ett samarbete mellan 
Laxå, Askersund, Lekeberg och kommunalförbundet och har varit i full drift sen 9 
april 2018. 

Lekeberg har genomfört ett omfattande digitaliseringsarbete av arkivmaterial vilket 
både har effektiviserat arbetet och säkerställt informationen. Kommunens arkiv har 
flyttats till externa lokaler då det egna arkivet hade för stora brister för att 
handlingarnas säkerhet ska kunna garanteras. Detta har hittills visat sig ha stora 
positiva effekter, som exempel har tidsåtgången vid återsökningar minskats radikalt. 
Ett arbete med att skanna äldre handlingar påbörjades i början av 2018 och nuläget 
är ungefär hälften av Lekebergs kommuns totala arkivbestånd digitaliserat. 

I Askersunds kommuns har mikrofilmer för äldre bygglov skickats till externt 
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klimatarkiv för att säkra långtidsbevarande samt höja kvaliteten på utlämningar av 
materialet då rätt teknisk utrustning används vid skanning av materialet. 
Beställningar görs till externt företag vilket också medför att verksamheten sparar tid 
vid eventuella sökningar. I samband med detta har även förteckningar upprättats på 
de bygglov som finns kvar i kommunens arkiv vilket också har sparat många timmars 
arbete med återsökningar. 

Komplettering av skolarkiv har gjorts i samarbete med skolpersonal i Laxå kommun 
då många äldre handlingar som betyg och betygskataloger saknades i arkivet. Dessa 
hittades i skolans verksamhetssystem samt i diverse närarkiv. 

I samtliga sydnärkekommuner har arkiven växt då många har börjat leverera 
handlingar som sedan tidigare skulle ha arkiverats, vilket också lättat på 
verksamheternas närarkiv. 

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning har påbörjats för Sydnärkes 
kommunalförbund och planeras vara klara i september månad. 

3.1.6 Kris, beredskap och säkerhet 

Efter en kort period av föräldraledighet har arbetet med strategiska dokument satts 
igång: risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsskyddsanalys och styrdokument för 
krisberedskap och totalförsvar. En helt ny Risk- och Sårbarhetsanalys ska fastställas 
senast i oktober och styrdokumentet ska fastställas senast sista december. 

Annat som har hänt är att polisen har invigt sin mottagning vid Information Lekeberg 
och i dialogen fram till detta har säkerhetsstrategen varit en viktig part. Från och med 
mars finns polisen på plats varje måndag mellan kl. 14.00–16.00. Posoms 
ledningsgrupp har gjort en övning som även innefattade inlarmning av 
stödpersonerna, resultatet visade att de hade en bra beredskap! 

Arbetet med inhämtning av lägesbilder har fortsatt och dessa görs varje månad med 
syfte att ge en översiktlig lägesbild kring tryggheten i kommunen. Eftersom 
kommunen började med detta först förra året är det en process av lärande och 
fortfarande tillkommer något nytt varje gång sammanställningen görs. 
Säkerhetsstrategen har bidragit till planeringen av åtgärder inför nästa badsäsong 
(Lanna Badgruva), och här visade sig orsaksanalysen som genomfördes i hösten vara 
ett bra stöd. 

Under våren har Lekeberg kommun skrivit ett avtal med Civilförsvarsförbundet som 
åtagit sig att rekrytera frivilliga samt utbilda en FRG grupp (Frivilliga försvarsgruppen) 
som kommunen kan kalla in när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta 
lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av 
kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med 
evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter eller vid höjd 
beredskap som en del av kommunens uppdrag inom civilt försvar. 

FRG regleras inte av någon lag eller förordning och är en strukturerad form av 
samarbete mellan kommunen och frivilliga. FRG består av personer från de Frivilliga 
Försvarsorganisationerna. Ordinarie säkerhetsstrateg ska vara föräldraledig till 
hösten och en ersättare har rekryteras och började 1 maj vilket gav en möjlighet till 
en bra överlämning. 
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3.2 Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningens arbete har under perioden kunnat genomföras enligt plan. 
Detta innebär bland annat att Årsredovisningen 2018 är granskad och godkänd av 
kommunfullmäktige och att SCBs stora ekonomiska statistikinsamling 
"Räkenskapssammandraget 2018" är inlämnad och granskad. 

Ekonomiavdelningen har dessutom tagit fram både de ekonomiska 
budgetförutsättningarna för 2020 och underlag för preliminär ram 2020. 
Budgetarbetet fortsätter nu både inför kommande året och planåren 2021-2022. 

Avdelningen omorganiserades under 2018, då avdelningen blev förstärkt med en 
ekonom. På grund av personalomsättning, så har avdelningen utvecklats och gått till 
en mer kvalificerad stödfunktion än tidigare. Avdelningen består nu av en 
ekonomichef, en ekonomicontroller och tre förvaltningsekonomer och en 
ekonomiadministratör. Givetvis påverkar omorganisationen arbetet även 2019, då 
avdelningen introducerar de nya medarbetarna och därför inte har möjlighet att 
lägga lika mycket tid på nya projekt. De nya medarbetarna har ändå förhållandevis 
snabbt kommit in i sina nya arbetsuppgifter, vilket betyder att kommunen inte 
behövt lägga så stor andel av budgeterade medel på vikariekostnader. 

Målarbetet pågår ständigt inom avdelningen, via arbetsplatsträffar och 
verksamhetsplanering dessutom är medarbetarna både mer insatta, men framförallt 
mer delaktiga. Andelen skickade e-fakturor till barnomsorgskunder är inom perioden 
22 % och prognosen är densamma för helåret. Andelen mottagna elektroniska 
leverantörsfakturor fortsätter att öka och för perioden är flödet 68 %, helåret 
beräknas landa på 75 %. Ett arbete pågår både med att öka det elektroniska flödet av 
leverantörsfakturor, men också på att digitalisera de kundfakturor som kommunen 
skickar. Beträffande leverantörsfakturorna, så har det nya lagkravet om elektroniska 
fakturor till offentliga myndigheter och kommuner gett oss en rejäl dragkraft och vi 
ser en markant ökning. 

Under perioden har arbetet med en ny resursfördelningsmodell till Kultur- och 
bildningsnämnden påbörjats. Den kommer innehålla både parametrar för 
framtagandet av ramar på kommunövergripande nivå, men givetvis också för det 
interna budgetarbetet inom förskola och skola. En ny resursfördelningsmodell 
beräknas inte vara klar att användas fullt ut förrän till budgetarbetet 2021. 

3.3 Personalavdelningen 

3.3.1 Personal 

Löneöversyn 2019 är genomförd med samtliga fackliga organisationer med undantag 
av Vårdförbundet. Centralt avtal tecknades mellan SKL och Vårdförbundet sent under 
våren. Som målsättning ska löneöversyn med Vårdförbundet var avslutad under 
augusti månad. Löneöversynen har föregåtts av lönesamtal mellan ansvarig chef och 
medarbetare, där kommungemensamma lönekriterier har tillämpats. I 
lönekartläggning slutförd i januari 2019 har det konstaterats att det inte föreligger 
löneskillnader som inte kan förklaras med annat än p.g.a. kön. 

Personalavdelningen arbetar med ett kompetenförsörjningsprojekt med stöd av 
kompetensförsörjningsmedel och med medel för kompetensutveckling som 
motsvarar sammanlagt en tjänst om 80 %. Rehabiliteringshandläggaren är tjänstledig 
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20 % för att arbeta med fiberfrågor. Med projektpengar om 80 % samt medel för 
tjänstledighet 20 % har personalavdelningen anställt en extra resurs på heltid under 
2019. 

Personalavdelningen är i slutskedet av ett arbete med att utveckla kommunens 
löneöversynsprocess. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens förvaltningar. 
Bl a sker en översyn av tillämpningen av kommunens lönekriterier. 

I samverkan med ekonomiavdelningen, administrativa avdelningen och Sydnärkes IT-
förvaltning genomför personalavdelningen en chefsutbildning som pågår under 12 
kalendermånader. Utbildningen innehåller 15 olika delmoment. En Central 
introduktion för nyanställda har genomförts under våren. 

Sjukfrånvaron har sänkts under senaste tolvmånadersperiod i jämförelse med 
motsvarande period ett år tidigare. Det är främst långtidssjukfrånvaron som har 
minskat. Däremot kan vi se en marginell höjning av den totala sjukfrånvaron under 
de första månaderna under 2019. 

3.3.2 Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) 

Arbetsmarknad: Den sammanlagda arbetslösheten på 3,4 % är låg, både jämfört med 
riket och med länet. Arbetslösheten har minskat något. Arbetslösheten bland 
ungdomar är högre, vilket följer mönstret i riket. Ungdomsarbetslösheten har dock 
minskat med 2,9 procentenheter till 5,7 % och Lekebergs kommun ligger en bra bit 
under både rikets och länets snitt. AMI:s interna mål på 60 % avslutade ärenden till 
arbete eller studier uppnåddes även under andra kvartalet 2019. Totalt avslutades 25 
ärenden, alla dessa till arbete och ingen till studier. 

Prognosen för resterande del av 2019 kommer förmodligen påverkas negativt av de 
nya förutsättningar Arbetsförmedlingen har till fortsatt fördjupad samverkan samt 
minskade programanslag. Bedömningen är att utvecklingen kommer påverka AMI:s 
verksamhet och målgrupp. Inflödet av deltagare till AMI från Arbetsförmedlingen har 
fortsatt att minskat och på grund av Arbetsförmedlingens nuvarande situation har 
samverkan minskat kraftigt. 

Samverkansrutinen mellan AMI och Individ- och familjeenheten har under våren 
2019 varit i en implementeringsfas. Det minskade inflödet av deltagare från 
Arbetsförmedlingen öppnar upp för en ökad möjlighet att ta emot fler deltagare från 
Individ- och familjeenheten under 2019. 

AMI har fortsatt att prioritera arbetet med extratjänster och har för närvarande åtta 
pågående extratjänster. Under 2019 har totalt sex extratjänster avslutats varav tre 
under kvartal två. Samtliga har gått till arbete eller studier till följd av ett aktivt 
arbete med handlingsplanen inom extratjänst. Dessa siffror är i ett 
jämförelseperspektiv med län och riket anmärkningsvärt höga. 

Coachingteamet (CT) och Mottagningsteamet (MT) hade i april 2019 sammanlagt 28 
öppna ärenden, varav 25 insatser på CT och tre öppna ärenden inom ramarna för 
MT. MT har under våren 2019 hanterat 26 ärenden i vägledande syfte för att stödja 
medborgare att nå självförsörjning. 

Sommarens feriepraktik har planerats och organiserats. Det är fler platser internt i år 
som aviserat att de kan ta emot men även fler ungdomar som sökt. Sammanlagt är 
77 feriepraktikanter nu igång. Samtliga som sökt och uppfyllt ålderskravet har fått en 
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plats. 

Integration: Under första och andra kvartalet 2019 har AMI fått tio av årets 20 
kommunanvisningar. Handläggningen av glappet-ersättningar togs 1 mars över av 
Individ- och familjeenheten, vilket har visat sig fungera väl. 

AMI och Kultur- och bildningsförvaltningen har under våren 2019 arbetat gemensamt 
för att stärka samverkan med civilsamhället i integrationsfrågor. En 
överenskommelse om samverkan i det lokala integrationsarbetet har tagits fram och 
kommer gå till KS i höst. I maj genomförde AMI och Kultur- och fritid en nätverksträff 
tillsammans med civilsamhället. 

År 2017 gavs en möjlighet för civilsamhället att söka bidrag för att främja och 
utveckla integrationsaktiviteter och integrationsprojekt i Lekebergs kommun. 
Resultatet var gott och nu pågår ett nytt ansökningsförfarande. 

Lekebergs kommun har ställt sig positiv till ett samarbete med Lekebergskyrkan och 
studieförbundet Bilda kring projekt "Familjekompis". En LEADER ansökan är inskickad 
för bedömning. Syftet med projektet är att ge goda förutsättningar och former för 
skapande av vänskapsrelationer mellan nysvenskar och etablerade svenskar. 

Under våren 2019 har det pågått ett samarbete med LEBO kring bostadsintroduktion 
för nyanlända. LEBO är fortsatt intresserade av att föra dialog om konceptet 
”Boskola” inför hösten 2019. 

3.3.3 Folkhälsoteamet 

Länsdelsnivå: Arbetet med framtagande av en samverkansplan utifrån 
överenskommelse folkhälsa i samverkan med Region Örebro län pågår. Två 
workshops kring material ELSA (elevhälsosamtal sammanställt och analyserat) har 
hållits för hela elevhälsan i de fem kommunerna samt Sydnärkes utbildningsförbund. 
Inom utvecklingsarbetet med Tidiga och samordnade insatser (TSI) där fyra 
kommuner samt Region Örebro län deltar har bland annat en enkät kring 
personalens uppfattning kring samverkan mellan skola och IFO tagits fram och 
genomförts i de fyra kommunerna. Pilotprojektet Rörelsegruppen som är en 
intervention i syfte att skapa rörelseglädje och rörelseförståelse hos barn med fetma 
har avslutats och utvärderats. Höstens omgång finansieras om Länsdelsgruppen, 
diskussioner för möjlighet till varaktig implementering pågår. Årets länsdelskonferens 
folkhälsa hölls den 10 maj i Askersund på tema hälsoekonomi och den demografiska 
välfärdsutmaningen. Ca 130 beslutsfattare och nyckelpersoner deltog. Utifrån 
konferensen har ett initiativ till att delta i studien "Med migranternas röst”. Två 
dialogmöten samt en elevriksdag med Sydnärke ungdomsråd har hållits. 

Lekeberg: Fem feriepraktikanter har handletts under två veckors tid. Årets tema är 
ANDT-prevention – från unga till unga. Arbetet med att ta fram ett 
kommunövergripande ANDT-program pågår, deadline augusti 2019. Ett seminarium 
kring Barnkonventionen som lag har genomförts med Kultur- och bildningsnämnden. 

3.4 Teknik- och serviceavdelningen 

Avdelningen uppnår i huvudsak de direkta mål som finns uttalade i MER-planen. 
Avdelningens verksamhet bidrar även indirekt till uppfyllnad av flera av kommunens 
huvudmål. 

När det gäller målet för sjukfrånvaro så påverkas det i stor utsträckning av 
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medarbetare som är långtidssjukskrivna (flera år) och som av vården inte får den 
hjälp de behöver för att kunna återgå i arbete. 

Andelen miljöfordon är också ett mål som inte kunnat förbättras i den utsträckning 
som varit önskvärt. Flera faktorer bidrar till detta. Dels har vi som liten kommun en 
begränsning i att vi inte kan använda gasdrivna fordon, det finns nämligen ingen plats 
att "tanka" gas i kommunen. Dels beror det på att etanoldrivna bilar, som kommunen 
tidigare hade, tappat helt i marknadsvärde och säljs i princip inte längre. Det som då 
återstår är helt eldrivna fordon alternativt hybrider med delvis eldrivning. Dessa 
fordon är dock dyra i inköp och de kräver även att kommunen bygger ut infrastruktur 
i tillräcklig omfattning för att kunna ladda elfordon. 

3.4.1 Tekniska staben 

Väghållning: Även denna vintersäsong, i likhet med 2018, innebar högre kostnader 
för vinterväghållning än budget. Väghållningen kunde genomföras så att god nivå på 
framkomligheten och trafiksäkerhet kunde uppnås. Sandupptagning genomfördes i 
huvudsak enligt plan men krävde en del dialog mellan kommun och utförare för att 
tillräcklig kvalitet skulle nås. Under perioden har avdelningen påbörjat arbete med att 
ta fram nya krav för vinterväghållning och detta kommer att leda till underlag för ny 
ramupphandling som genomförs under andra halvåret alternativt 2020 om 
innevarande option kan nyttjas. 

Vägbidrag och enskilda vägar: Handläggningsarbetet har genomförts enligt plan. 

Parkeringstillstånd: Ett flertal ansökningar om tillstånd att parkera på handikapplats 
har handlagts och beslutats. 

Tillståndsärenden: (polistillstånd för verksamhet på offentlig plats) En mängd 
ärenden har handlagts varvid såväl yttrande och tillfälliga markupplåtelseavtal 
skrivits. 

Fastigheter och mark: Handläggning, försäljning och lantmäteriförrättningar 
handläggs kontinuerligt. Under perioden har bland annat kompletterande 
detaljplanering i anslutning till Fjugesta södra tagits fram samt försäljning av 
markområde med byggrätt på Fjugesta södra genomförts. En stor mängd 
medborgarförfrågningar kring fastigheter har även besvarats (fastighetsgränser, 
ägarskap, servitutsfrågor, detaljplanefrågor). Riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal har tagits fram. Arbete med att se över möjligheter för ny 
industrimark/övrig mark pågår, med grund i anvisningarna från gällande ÖP. Arbete 
med ny detaljplan för Berga norra industriområde har påbörjats och bedöms gå ut för 
samråd under inledningen av hösten. Förslag på alternativ plats för 
återvinningsstation (ÅVS) i Lanna har överenskommits med FTI. Kommunen väntar nu 
på att FTI uppför ny ÅVS på anvisad plats. 

Gatuunderhåll: En inventering av samtliga gator/vägar där kommunen är väghållare 
är genomförd och det kan konstateras att kommunen har ett eftersatt underhåll när 
det gäller gatubeläggningens kvalitet och avsaknad av vägmarkeringar. Arbete med 
underhållsplan är påbörjad. Under perioden har ramavtal tecknats med Skanska 
Asfalt avseende beläggningsarbeten i kommunen. 

Gatubelysning: Underhåll av gatubelysning har utförts enligt det avtal kommunen 
ingått med utföraren. Uppdrag har även getts för att uppföra gatubelysning längs del 
av banvallen (mellan Fjugesta Letstig och Vretstorpsvägen) samt gång-/cykelbanan 
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mellan Vallgatans slut och Vretstorpsvägen. 

Samhällsplanering: Teknisk chef har lett samhällsbyggnadsgruppens arbete. Under 
perioden har teknisk chef och gatuansvarig deltagit i arbetet med flera nya 
detaljplaner, grönstrukturplan samt deltagit i externa samarbeten, till exempel E18-
gruppen, Region Örebro läns infrastrukturgrupp och kommungemensam 
översiktsplanering. 

Vatten och avlopp: Under perioden har VA-arbetet till huvuddel omfattat 
Örebrovatten-ledningen och Vretavägens VA-verksamhetsområde samt tillbyggnad 
av slamhall vid kommunens avloppsreningsverk. Örebrovattenprojektet har 
genomförts i huvudsak enligt plan. Projektet är stort och mycket komplext och under 
sommarmånaderna har de slutliga arbetena genomförts. Det som återstår är 
kontroller, inkoppling av systemet samt slutbesiktning. VA-verksamhetsområde 
Vretavägen har byggts ut med viss försening i förhållande till plan. Det arbete som 
återstår är att nätägaren för elnätet ska dra in el till de ingående pumpstationerna, 
att detta inte genomförts är orsaken till den försening som uppstått. 

Under perioden har tillståndsansökan tagits fram och lämnats in för driften av 
avloppsreningsverket i Fjugesta. Detta är nödvändigt för att kunna fortsätta att driva 
avloppsreningsverket. Bedömningen är redan nu att det nya tillståndet kommer att 
kräva omfattande utvecklingsåtgärder på avloppsreningsverket, det kommer att 
ställas hårdare miljökrav samtidigt som kommunen växer och fler abonnenter ansluts 
i systemet. VA-ansvarig tjänsteperson har genomfört kontinuerlig utredning för att få 
klarhet i abonnentläget i kommunen. Viss eftersläpning av dokumentation har 
resulterat i att abonnenter hamnat mellan stolarna. Arbetet med att få full kontroll 
kommer att fortgå tills målet nås. Nytt databassystem för VA (VABAS) beställdes och 
installerades under 2018. Detta har inte kunnat komma till sin användning pga en rad 
externa faktorer. Sannolikt avvecklas systemet under 2019 och ersätts av ett mer 
användarvänligt system. 

Under perioden har ny ABVA tagits fram och beslutats. Till dessa bestämmelser har 
även kompletterande informationsmaterial rörande vatten och avlopp i Lekeberg 
tagits fram. 

VA-underhåll: Förebyggande underhåll har genomförts genom spolning av del av 
ledningsnätet, kartläggning av ledningsnätet, vattenmätarbyten o s v. Ramavtal har 
tecknats med tre entreprenörer i syfte att täcka behovet av kommunens VA-
underhåll. 

Kompetensutveckling: Tekniska staben (teknisk chef och VA-/gatuansvarig) har under 
perioden genomgått två kompetenshöjande utbildningar inom området 
"gatuinfrastruktur och trafikregler", detta har möjliggjorts genom de ekonomiska 
medel vi tilldelats inom ramen för Utvecklingsmedel. Kompetensutvecklingen 
genomfördes under första halvåret 2019, bl a med utbildning inom området "Gatu- 
och vägunderhåll". 

3.4.2 Serviceenheten 

Övergripande handläggningsuppgifter: Utförs i huvudsak av enhetschefen och har 
under perioden till stor del utförts av andra chefer inom avdelningen då 
enhetschefen varit tjänstledig. Arbetet med "myndighetsutövning" som handläggning 
av bostadsanpassningsbidrag och tillståndshandläggning har prioriterats och kunnat 
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genomföras med gott resultat. Även arbete med långsiktig planläggning för enhetens 
verksamhet och utvecklingsinsatser för enhetens ökande effektivitet har senarelagts, 
bl a omarbetning och utveckling av kommunens Skötselplan för allmän platsmark. 
Bristen på närvarande chef under ledighetsperioden har ställt extra krav på 
medarbetarnas initiativ- och ansvarsförmåga. Teamledaren inom enheten har under 
denna period fått utökat ansvar och tagit detta på ett utmärkt sätt. I det långa 
perspektivet kommer sannolikt detta leda till positiva effekter då många 
medarbetare visat att de kan ta större ansvar, både enskilt och genom samarbete 
med varandra. 

Vaktmästeri: Vaktmästeriverksamheten utförs enligt beställning från övriga enheter i 
de tre förvaltningarna. Verksamheten har i huvudsak kunnat utföras enligt behov och 
plan. Under perioder med mer omfattande och tidsbundna uppgifter har personal 
från yttre skötselgruppen behövt stödja arbetet för att uppgifterna skulle klaras av, 
detta gäller främst flyttarbeten inom och mellan kommunens olika lokaler. En stor 
del av arbetet i slutet av perioden har varit arbetet kring skolflytten, detta har under 
några veckor tagit hela enhetens resurser i anspråk, varvid annat arbete blivit 
nedprioriterat. 

Yttre skötsel (gata/park): När det gäller säsongsanställd personal så har gruppen helt 
nya medarbetare denna säsong. Enheten har flera medarbetare som är tidsbegränsat 
anställda och som genererar bidrag från staten. Utan dessa bidrag har enheten inte 
möjlighet att anställa tillräcklig numerär. I den fasta bemanningen har teamledaren 
fått ett utökat ansvar under enhetschefens ledighet. Enhetens skötseluppgifter har 
kunnat utföras i huvudsak enligt plan, med undantag för tillkomna områden som inte 
ingår i skötselplan ännu. Under perioden då arbetet med skolflytt pågick 
prioriterades all personal inom enheten till det arbetet. 
Inventering av all kommunal mark och skötselansvar har genomförts och resultatet är 
att ytorna/skötselbehoven överstiger tillgängliga resurser både avseende ekonomi, 
tillgänglig personell kompetens och maskinpark. Enheten har uppdrag att ta fram 
förslag på förändrad skötselnivå (lägre ambitionsnivå) i syfte att hinna med all 
kommunal mark som numera är detaljplanerad och mark som är på väg att bli 
detaljplanerad. 

Kompetensutveckling: Under perioden har flera medarbetare inom enheten 
genomfört kompetensutbildning, bl a handledarskap, röjsåg och motorsåg. 

Personaltjänst: Serviceenheten har en relativt hög sjukfrånvaro. Detta beror till viss 
del på en långvarig långtidssjukskrivning som inte är påverkbar ur ett 
arbetsplatsperspektiv. Under perioden har även en medarbetare varit sjukskriven 
längre tid p g a benbrott. 

3.4.3 Lokalvårdsenheten  

Teamledare och enhetschef har under maj månad gått en grundutbildning om 
Effektivitet genom nyckeltal och fått mer kunskap i att se avverkningsgraden i 
lokalvård i olika lokaler och verksamheter. Detta kommer enheten jobba vidare med i 
vår verksamhet och göra en ny översyn på våra uppdrag. Enheten behöver få en mer 
realistisk och aktuell uppfattning hur vi ligger till då vi har insett att det finns en del 
brister och dokumentation på hur man har tagit fram städtid/kostnad och timmar på 
vissa områden. T ex har lokaler byggts om och utökats under åren och verksamheter 
förändras utan att det har ändrats i lokalvårdens uppdrag och resurstilldelning. 
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Kopplat till projektet med utbyggnation av Lekebergsskolan har enhetschef 
lokalvården, teamledare lokalvården, teamledare serviceenheten, representant från 
KUB och Projektledare för bygget av nya skolan LSK F-6 träffats en gång i veckan. Då 
har bl a en flyttplanering över det som ska flyttas till de tillfälliga modulerna och det 
som ska förvaras en längre period tagits fram. Den stora utmaningen har varit 
lokalbrist och vem som har mandat till att fatta vissa beslut. Kommunikationen till 
berörd personal på skolan har tidvis inte riktigt fungerat vilket har lett till förseningar. 

Brist på packning och märkning inför flytten medförde att extra personalresurser fick 
sättas in för att kunna utföra uppdraget i tid. 

Skolflytten, en stor process som skulle genomföras på väldigt kort tid under en 
semesterperiod, vilket har krävt mer resurser än vad som var tänkt. Lokalvården har 
samverkat med serviceenheten och hjälpt till. Lokalvården har använt sig av sina 
storstädstimmar, gamla skolans timmar och extra personal under sommarveckorna. 
Ca 850 arbetstimmar har under perioden använts till flytten på skolan, av personal ur 
Serviceenheten och Lokalvårdsenheten, en nivå som har krävt nedprioriteringar av 
andra områden. Inför återflytten krävs det att extern flyttfirma anlitas för att arbetet 
ska kunna utföras. 

Under våren har lokalvården gjort egenkontroll på städningen, då kontrollerades att 
städrutinerna utförs som de ska med hänsyn till t ex möblering, trafik, verksamhet 
osv. Resultaten var övervägande positiva och det kan konstateras att lokalvården 
utförs med god kvalitet. 

Verksamheten har fortfarande stor utmaning med samverkan på förskolorna för att 
få lokalvårdsarbetet att fungera fullt ut. Tidsramar som krockar, större grupper ute 
på förskolorna och förståelse för varandras uppdrag är något som kan förbättras. 
Enhetsledningen strävar efter att tillsammans med förskolecheferna lägga upp planer 
för detta förändringsarbete. 

Personaltjänst: Lokalvårdsenheten har en relativt hög sjukfrånvaro. Detta beror till 
viss del på en långvarig långtidssjukskrivning som inte är påverkbar ur ett 
arbetsplatsperspektiv. Under perioden har även medarbetare varit sjukskrivna längre 
tid p g a armbrott och axeloperation. 

3.4.4 Måltidsenheten 

Måltidsenheten har följt enligt plan och har uppnått målen som är satta på ekologiskt 
och matsvinn. Det ekologiska ligger över målet. Måltidsenheten har som eget mål att 
laga all mat från grunden, det har uppnåtts med bra resultat. 

Måltidsenheten har utökats med 9 förskolekök och 10 medarbetare som arbetar i 
förskoleköken. Förskolans kök låg under KUB tidigare, med förskolans chefer som 
ansvariga. Måltidsenheten strävar efter att få en bra och jämn kvalitet ute i 
verksamheterna. Måltidsbiträdena ska få rätt kunskap och hjälp för att klara sitt 
arbete ute i verksamheten, de ska även få tillgång till utbildningar, arbetskläder och 
utrustning som krävs för att jobba i kök. 

Måltidsenheten har ansökt om medel för kompetenshöjning och fått igenom det. 
Fyra måltidsbiträden ska under hösten valideras till kockar för att höja kompetensen 
hos medarbetaren och få en förhöjd kompetens i verksamheten. 

Måltidsenheten har även ansökt om utvecklingsmedel och har fått igenom detta 
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angående ett matsvinnsprojekt. Matsvinnsprojektet ska bidra med att minska 
matsvinnet, ett samarbete mellan verksamheterna i kommunen och ekonomisk 
vinning som måltidsenheten kan använda till inköp av livsmedel. 

Måltidsenheten är med i projektet kring ombyggnationen av kök och restaurang på 
Lekebergsskolan. Ett projekt som kommer vara spännande, krävande och ge ett bra 
resultat i slutändan. 

3.5 Näringslivs- och utvecklingsenheten 

Öppna jämförelser i Företagsklimat 2018 - Högt Nöjd Kundindex-värde (NKI)  

Utvecklingsarbetet med målet gott företagsklimat och goda förutsättningar för 
företagande har under perioden löpt på. Ett gott företagsklimat med god service och 
bra bemötande på hög nivå är viktigt för att vara en attraktiv kommun där företag vill 
fortsätta verka, utvecklas och även för valet att etablera sig. Lekeberg ligger på 14:e 
plats bland landets 290 kommuner vad gäller företagsklimat. 

I undersökningen Öppna jämförelsen i Företagsklimat 2018 ökade Lekeberg under 
våren sitt värde från 76 till 80, vilket är mycket högt värde och hade därmed länets 
andra högsta Nöjd Kundindex (NKI) i länet. Lekeberg klättrar därmed upp till plats 11 i 
rankingen av 171 kommuner i Sverige. Nöjd Kundindex (NKI) visar att företagens 
upplevelse av service och myndighetsutövning i snitt har höjts i hela regionen, vilket 
också visar att samarbetet inom Business Region Örebro med bland annat 
kommunservice fyller en viktig funktion. 

Samverkan – nätverk – mötesarenor  

Skola – näringsliv samverkan löper på och möten har initierats i syfte att utveckla 
samverkansformer mellan näringslivsfunktionen och arbetsmarknads- och 
integrationssidan. Representanter från skola och AMI deltar på regelbunden basis i 
de nio nätverksträffarna om året, vilket främjar dialogen och underlättar 
matchningsarbetet. Extern samverkan sker löpande genom nätverksträffar, starta 
eget-träffar, företagsbesök och företagssafaris (som genomförs av näringslivschef 
och kommunstyrelsens ordförande). 

I Nätverket i Lekeberg har företagarfrukostar genomförts med tema kulturella och 
kreativa näringar, entreprenörskap & mentorskap samt företagsbesök till Trioplast 
Fjugesta och företagsbesök till Nemax Miljöhantering AB. Båda besöken med 
hållbarhet som tema. En avslutande sommarfrukost har också genomförts med 
utdelning av Årets företagare och pris till ung entreprenör genom UF. Möte med LRF 
både i Askersund och lokalt i Lekeberg har genomförts i syfte att upprätthålla god 
dialog med näringen. I Lekeberg genomfördes mötet på initiativ av 
kommunstyrelsens ordförande och med företrädare för Lekebergs lokala LRF:s 
avdelningar, Sydnärkes miljöförvaltning, teknik och service samt 
näringslivsfunktionen och kommundirektör. Viktiga frågor var vattenskyddsfrågan, 
fiberutveckling, tillsynsfrågor, slamfrågan mm. Regelbundna avstämningar med LRF 
kommer äga rum två gånger årligen. Entreprenören vid Sannabadet för löpande 
dialog med LeBo/LeKo, Kultur och bildning, Kultur och fritid och ett arbete har gjorts 
för att dialogen ska löpa på smidigt. 

Fiberutvecklingen i Lekeberg - 90 % erbjuds fiber  

Nio områden, varav sju större plus två tilläggsområden, inom ramen för Lekeberg 1-
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projektet är nu under byggnation av Telia som marknadsaktör och med stödmedel 
från Jordbruksverket. Dessa områden är Tryggeboda/Gammelhyttan, Kräcklinge 3, 
Västanby, Logsjögatan/Gräfsta, Södra Edsberg, Dormen och Hidinge. De omfattar 550 
hushåll och 180 arbetsställen. Ytterligare två områden inom Lekeberg 2 omfattande 
ca 300 hushåll (kommersiellt projekt) byggs ut. Två ytterligare områden är under 
bearbetning för ökad anslutningsgrad innan beslut om byggnation kan tas. Totalt 
alltså 11 av 14 områden under byggnation. 

PTS inrapporterade siffror släpar efter och visar (från oktober 2018) att 30,48 % är 
utbyggt på landsbygden i Lekeberg, 74,74 % är utbyggt i tätorterna, vilket ger ett snitt 
på 57,13 %. En stor del av pågående utbyggnationer i ovan nämnda projekt kommer 
inkluderas i PTS oktobermätning och därmed synas i PTS-rapport i mars 2020. 

Ovan nämnda projekt innebär att 90 % av Lekebergs kommuns hushåll nu erbjuds 
fiber. En utmaning är dock att även om 90 % av Lekebergs hushåll nu erbjuds fiber så 
tackar inte alla ja. En framgångsfaktor till att uppnå hög anslutningsgrad - som i 
Lekeberg 1 med ca 70 % - har varit en medveten strategi och framarbetad metod att 
inta en aktiv roll som samordnare och möjliggörare i arbetet, vilket lett till god 
samverkan och dialog mellan inblandade parter som marknadsaktörer, 
fiberambassadörer, kommunen och medborgare. En kvarstående utmaning är dock 
Tångeråsa där Telia har ansökt om och blivit beviljade tre miljoner i stödmedel, en 
upphandling har genomförts, medlen räcker inte till hela området och 
marknadsaktören söker nu olika lösningar för området. Kommunen är med i dialogen 
och fiberombuden i Tångeråsa hålls informerade av Telia. 
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4 Ekonomisk rapport 
Helårsprognos KSF = överskott 4 580 tkr 

4.1  Kommunledning 

Helårsprognos = överskott 1 200 tkr 

Prognosen grundar sig i att utvecklingsmedel (5 894 tkr) och 
kompetensutvecklingsmedel (5 000 tkr) nyttjas fullt ut. Planeringsreserven om 
1 500 tkr lämnas outnyttjad då inga beslut tagits. 

1 000 tkr kommer att läggas till integrationssatsning enligt tidigare beslut i år, detta 
kompenseras av överskottet för kapitalkostnader på teknik- och serviceavdelningen. 
Beloppet är inkluderat i prognosen. 

Överskottet avser även överskott (400 tkr) för lönekostnader pga vakanser, samt 
överskott för kapitalkostnader (200 tkr). 

4.2 Administrativa avdelningen 

Helårsprognos = enligt budget 

Administrativa avdelningen bedöms hålla budget 2019. En viss osäkerhet finns för 
ökande kostnader kring olika verksamhetssystem och personalkostnader. 

4.3 Ekonomiavdelningen 

Helårsprognos = enligt budget 

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Prognosen har 
dock flera delar, där det bl a finns ett överskott som till största delen är hänförligt till 
Inköpssamverkan om ca 140 tkr. Däremot finns ett underskott avseende 
ekonomisystemet och den hänförs till den digitalisering som avdelningen genomför. 
Ett underskott finns också gällande arvodena för byggnämnden och miljönämnden, 
men dessa täcks av minskade tjänsteköp. 

4.4 Personalavdelningen 

Helårsprognos = överskott 80 tkr 

Personalavdelningen prognostisera redovisa ett överskott med 80 tkr. Överskottet 
härrör från fackliga kostnader. Kommunal har ändrat den fackliga organisationen, 
vilket har lett till ett lägre tidsuttag under våren. Fler fackliga organisationer har haft 
vakanser under året, som också har lett till ett lägre tidsuttag. 

4.5 Teknik- och serviceavdelningen 

Helårsprognos = överskott 3 300 tkr 

Totalt för avdelningen prognostiseras ett överskott med 3 300 tkr. Samtliga enheter 
förväntas hålla sig inom budgetram. Överskottet beror enbart på ej förbrukade 
kapitalkostnader då investeringsprojekt är försenade. 

1 000 tkr av överskottet ska täcka integrationssatsningen, som är prognostiserad som 
en kostnad under kommunledningens ansvar. 
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4.6 Näringslivs- och utvecklingsenheten 

Helårsprognos = enligt budget 

Inga avvikelser gentemot budget på helår. Hyran för Sannabadet kommer bli högre 
än budgeterat. För att komma i balans för helåret kommer ambitionen gällande extra 
satsningar att minskas för badet. 
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4.7 Ekonomiskt resultat 

  Budget 
Prel utfall 

190731 
Årsprognos Avvikelse 

Kommunledning 22 302 11 457 21 102 1 200 

varav outnyttjad planeringsreserv                1 500  

varav kostnad för integrationssatsning               -1 000  

Administrativa avdelningen 15 630 8 619 15 630 0 

Ekonomiavdelningen 21 292 12 013 21 292 0 

Teknik- och serviceavdelningen 33 001 15 941 29 701 3 300 

Personalavdelningen 8 417 621 8 337 80 

Näringslivs- och utvecklingsenheten 2 593 1 227 2 593 0 

     

Summa 103 235 49 878 98 655 4 580 

Summa exkl. arkivenhet och folkhälsa* 103 016 51 871 98 655  

*Projekt mellan flera kommuner. Administrativa avdelningen är exkl. arkivenheten 
och personalavdelningen är exkl. folkhälsoenheten 

 

  Budget Utfall 190731 Årsprognos Avvikelse 

VA-verksamhet 0 -90 -1 000 1 000 

Summa 0 -90 -1 000 1 000 

 

4.8 VA-verksamheten 

Helårsprognos = överskott 1 000 tkr 

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1 000 tkr, vilket 
förklaras av att kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat, främst 
gällande investeringsprojektet Örebrovatten. 
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4.9 Investeringar 

Av den totala investeringsbudgeten på 25 926 tkr har det per 190731 förbrukats 
1 040 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2019 att bli 7 479 tkr. Den främsta 
förklaringen till överskottet är att anslutningsvägen i Lanna blir fördröjd, samt att 
arbetet för Infra Södra Fjugesta inte kommer bli klart i år. Det som inte förbrukas för 
dessa investeringar i år kommer att föras över till nästa år. 

Prognostiserad avvikelse mot budget är 18 447 tkr. Detta medför att 
kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat. 

Investeringar Budget Utfall 190731 Prognos Avvikelse 

Fordon fordonsförvaltningen 500 389 500 0 

Lekutrusning, tekn. avd 400 0 400 0 

Städmaskin 92 0 92 0 

Oförutsedda inv. utgifter 1 120 114 114 1 006 

Industri och expl. mark 1 200 206 206 994 

Köksutrustning 481 217 367 114 

Gatubelysning 900 26 900 0 

Asfaltplan 14 163 89 1 000 13 163 

Infra södra Fjugesta 6 170 0 3 000 3 170 

Kanalisation/fiber kommun 900 0 900 0 

 25 926 1 041 7 479 18 447 
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4.10 VA-investeringar 

Av den totala investeringsbudgeten på 52 410 tkr har det per 190731 förbrukats 
20 856 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2019 att bli 31 346 tkr. Det är flertalet 
investeringsprojekt som inte kommer påbörjas i år, främst är det Örebro vatten som 
inte kommer färdigställas i år. 

Prognostiserad avvikelse mot budget är 21 064 tkr. Detta medför att 
kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat. 

Investeringar Budget Utfall 190731 Prognos Avvikelse 

VA-Saneringar 4 201 422 2 100 2 101 

Avloppsreningsverk Fjugesta 2 280 2 720 3 000 -720 

Vattentornet 2 815 0 0 2 815 

Örebro vatten 27 348 12 657 18 000 9 348 

VA Södra Fjugesta 560 0 280 280 

Dagvattenrening N Fjugesta 2 740 0 500 2 240 

VA Vretavägen omv. omr 5 966 5 057 5 966 0 

VA Hidingebro 2 000 0 0 2 000 

Reinvestering VA 3 000 0 1 500 1 500 

Gropen avloppspumpstn 1 500 0 0 1 500 

 52 410 20 856 31 346 21 064 
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Ludvig Wreth  (Utredare)
Lina Hagbrand  (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §98

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§98 - Prognosrapport 2 (delårsrapport) för kommunstyrelsen 
2019 (KS 19-467)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 2 (delårsrapport) för 2019, som 
innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk 
prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 4 mål helt och 2 delvis vilket ger en måluppfyllelse 
på 67 %.

Av de 22 beslutade indikatorerna uppnås 18 helt och 4 delvis, vilket ger en 
indikatoruppfyllelse på 82 %.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 4 580 tkr för 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2 (delårsrapport) för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport kommunstyrelsen 2019 - (KS 19-467-1)
 Prognosrapport 2 (delårsrapport) 2019 för kommunstyrelsen - (KS 19-467-2)
 Powerpoint - Delårsrapport Kommunstyrelsen 2019 (PDF) - (78369)
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Delårsbokslut 2019
Kommunstyrelsen

Page 158 of 607



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Trendpilar -tydliggörande
• Trendpilen styrs av nuvärdet. 
• Trendpilens riktning styrs av hur nuvärdet har förändrats (eller inte förändrats) jämfört med föregående 

prognosrapport/årsredovisning.

Följande utfall kan ske med hänvisning till ovan beskrivning: 

• Vid positiv förändring av nuvärdet som både kan avse ökning av värdet eller minskning av värdet (beroende 
av indikator) pekar pilen uppåt.

• Vid negativ förändring av nuvärdet som både kan avse ökning av värdet eller minskning av värdet (beroende 
av indikator) pekar pilen neråt. 

• Vid ingen förändring av nuvärdet kommer pilen peka rakt.

Två exempel från delårsrapporten för Kommunstyrelsen: 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Måluppfyllelse 
• Fyra mål uppnås och två mål uppnås delvis

o Fortsatt en prognostiserad ökning från årsredovisningen 
2018 då 50 % uppnåddes och 50 % uppnåddes delvis.  

Bedömning av måluppfyllelse: 
• 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.

Uppfyllda Delvis uppfyllda

33%

67%

Måluppfyllelse
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Indikatoruppfyllelse 
• Prognos - 18 indikatorer uppnås och fyra uppnås delvis

o Ökning från årsredovisningen 2018 - 64 % uppnåddes och 36 % uppnåddes 
delvis vid årsredovisningen. 

Exempel - Indikatorer:
• Arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet fortsatt positiv trend

• Antal företag och aktiebolag i Lekebergs kommun fortsätter att öka

• Antalet mottagna E-fakturor ökar snabbt

Uppfyllda Delvis uppfyllda

18 %

82 %

Indikatoruppfyllelse
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Ekonomiskt resultat 

Helårsprognos för KS=överskott 4 580 tkr
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Ekonomiskt resultat 
Helårsprognos för KS=överskott 4 580 tkr

+ Kommunledning (1 200 tkr)
Planeringsreserv + 1 500 tkr
Lönekostnader + 480 tkr
Kapitalkostnader  + 220 tkr
Integrationssatsning - 1 000 tkr

+ Teknik- och serviceavdelningen (3 300 tkr)
Kapitalkostnader + 3 300 tkr

+ Personalavdelningen (80 tkr)
Fackliga kostnader + 80 tkr
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Investeringar
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Investeringar VA
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (1)

Dnr: KS 19-468

   

Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut 2019 för Lekebergs 
kommun

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

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

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

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

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

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2019

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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1 Inledning 

Lekebergs kommun styrs av Centerpartiet och Socialdemokraterna (18 mandat av 34 
mandat). Ordförande i Kommunfullmäktige är Mikael Bergdahl (S) och 
Kommunstyrelsens ordförande är Wendla Thorstensson (C). 

Lekebergs kommun var den sista juni 8 187 invånare, vilket är 71 invånare mer än vid 
årsskiftet. Det är otroligt glädjande, men leder också till nya behov och större krav på 
kommunens alla verksamheter. 

Denna prognosrapport följer kommunens styrmodell "MER-styrning" (mål-, ekonomi- 
och resultatstyrning). Styrmodellen innebär ett större fokus på de övergripande 
målen och uppföljning av desamma. Kommunfullmäktiges beslutade övergripande 
mål ligger till grund för nämndernas MER-planer, där de har egna nedbrutna mål. 
Prognosrapporten/delårsbokslutet innehåller en tydlig rapport kring statusen i 
verksamheterna, kring måluppfyllelsen och ekonomin i kommunen. 

1.1 Mål 

För 2019 beslutade kommunfullmäktige om sex övergripande mål för kommunens 
verksamheter med 21 tillhörande indikatorer för dessa mål. Uppfyllelsen av detta vid 
delårsbokslutet för 2019 presenteras nedan. 

Måluppfyllelse 

 
Lekebergs kommun prognostiserar en måluppfyllelse på 50 % för 2019, resterande 
mål prognostiseras att delvis uppnås. Detta föranleder att måluppfyllelsen som 
prognostiseras för 2019 är oförändrat om en ser till resultatet som presenterades vid 
årsredovisningen för 2018. 

Bedömning av måluppfyllelse:  

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås. 

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

 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål 
uppnås ej. 
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Indikatoruppfyllelse 

 

Totalt har 21 indikatorer följts upp i rapporten för Lekebergs kommuns delårsbokslut 
2019 och 13 av dessa uppnås helt, sju uppnås delvis och en uppnås inte. Den 
prognostiserade indikatoruppfyllelsen för 2019 indikerar därmed på en minskning 
jämfört med årsredovisningen för 2018 då 14 stycken uppnåddes helt, sex 
uppnåddes delvis och en inte uppnåddes alls. Vissa av indikatorerna med förändrade 
värden och en förändrad indikatoruppfyllelse sen årsredovisningen 2018 och 
prognosrapport ett 2019 presenteras nedan. 

Förändrat värde - indikatorer  
Indikatorn som mäter andelen elever i årskurs nio som är behöriga till ett 
yrkesprogram uppvisar ett nuvärde och ett prognosvärde för 2019 på 80 %, vilket är 
en minskning med tre procentenheter jämfört med årsredovisningen 2018. 
Indikatorn har däremot ökat med fem procentenheter jämfört med den första 
prognosrapporten för 2019. Vidare kan en fortsatt positiv trend identifieras för 
invånarantalet i Lekebergs kommun. Antalet invånare per 30 juni 2019 uppgår till 
8187 personer. Jämfört med årsredovisningen för 2018 är det en ökning med 71 
invånare och jämfört med samma tid föregående år en ökning med 173 invånare. 
Indikatoruppfyllelsen för dessa indikatorer är oförändrad. 

Avslutningsvis kan nya värden identifieras avseende indikatorerna som berör antalet 
färdigställda bostäder i småhus respektive antalet färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året. Antalet färdigställda småhus har ökat från 5,7 till 10,8 och 
antalet färdigställda flerfamiljshus har sjunkit från 6,1 till 0. Avseende 
indikatoruppfyllelsen för dessa indikatorer är den oförändrad vad gäller antalet 
färdigställda småhus (fortsatt helt uppnådd) men gått från helt uppnådd till inte 
uppnådd för indikatorn antalet färdigställda flerfamiljshus. Nya värden för dessa 
indikatorer släpar med ett år och därför avser föregående värde 2017 och nuvarande 
värde 2018. 

1.2 Ekonomi 

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2019. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. juli månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 19:35, daterad 2019-
08-22, är grunden i finansieringsbedömningen. 

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 36 031 tkr 
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per den sista juli 2019. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 
11 784 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 14 926 tkr. 
Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 26 710 tkr. 

Viktigt att notera är att skillnaden mellan periodens resultat och årets 
prognostiserade resultat baserar sig på bland annat att antagandena om att 
semesterlöneskuldsutvecklingen följer tidigare år. Att prognosen för kommunens 
nämnder kommer att infrias samt att kommunens planeringsreserv inte kommer att 
förbrukas. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 2 680 tkr. Där det 
största överskottet kommer från Kommunstyrelsen och beror på ej förbrukade 
kapitalkostnader till följd av icke påbörjade investeringsprojekt. 

Posten ”övrigt” i resultaträkningen redovisar ett stort överskott per den sista juli, 
men det beror på att kommunens semesterlöneskuld (7 343 tkr) är bokförd där. 
Semesterlöneskulden kommer att regleras till bokslutet och prognosen för posten 
"övrigt" är ett underskott om 2 118 tkr. Detta beror på att arbetsgivaravgifterna inte 
förväntas ge ett så stort överskott som budgeterat. 

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

2.1 Sveriges ekonomi - omvärldsanalys 

Hårdare tider för kommunerna 

SKL konstaterar i sin ekonomirapport från maj 2019 att det finns många tecken på att 
kommuner och regioner går hårdare tider till mötes. Den ekonomiska tillväxten 
väntas bromsa in i år och skatteunderlagets utveckling blir betydligt svagare än de 
senaste åren. Att anpassa verksamheterna till en ökande befolkning med resurser 
som ökar betydligt långsammare är en svår ekvation att lösa. Nästan samtliga 
ekonomichefer anger i en enkät att det kommer krävas effektiviseringar nästa år för 
att motverka försämringar av ekonomi och verksamhet. 

Den viktigaste intäktskällan för kommuner är skatt på arbetsinkomster, som i hög 
grad är beroende av antalet arbetade timmar. Utvecklingen på arbetsmarknaden har 
varit stark under ett antal år, men nu ser SKL många tecken på att Sveriges goda 
konjunktur börjar mattas av. Ökningen av sysselsättningen väntas upphöra i år och 
högkonjunkturen går mot sitt slut nästa år, med en svagare arbetsmarknad och en 
minskning av antalet arbetade timmar som följd. 

Kommunerna har stora investeringsbehov. Skolor, förskolor, äldreboenden, va-nät 
med mera behöver byggas ut för att klara de växande behoven till följd av 
demografin samt hantera eftersatta investeringar och den pågående urbaniseringen. 
Det finansiella sparandet har varit negativt i kommunerna de senaste tio åren 
(förutom 2010), som en följd av de stora investeringarna. Det har inneburit att 
låneskulden ökat i sektorn. 

I SKLs beräkningar utgår de från att resultatet år 2021–2022 kommer att ligga på 1 
procent som andel av skatter och statsbidrag, vilket egentligen är alldeles för lågt 
med tanke på den höga investeringsnivån. Enligt en enkät som ekonomichefer och -
direktörer i sektorn har besvarat, möter kommuner och regioner denna utveckling 
främst genom effektiviseringar i verksamheten. Kostnadsökningstakten kan därför 
förväntas växla ner och öka något mindre än vad som följer av den demografiska 
utvecklingen 2019 och 2020. 

Staten och kommunsektorn måste samarbeta 

Det finns idag en tämligen samstämmig bild av de utmaningar – demografiska, 
ekonomiska och rekryteringsmässiga – som kommunerna står inför. Regeringen 
behöver tillsammans med kommunerna hitta en gemensam syn på vad som krävs för 
att klara dessa utmaningar och träffa långsiktiga överenskommelser om önskvärda 
förändringar samt konkreta åtaganden från kommuner, regioner, SKL och staten. I 
2019 års vårproposition betonas den kraftiga ökningen av barn, unga och äldre och i 
januariavtalet finns löften om ökade statsbidrag. I vårpropositionens kalkyler ligger 
dock statsbidragen till kommunsektorn på en lägre nivå 2022 än 2019, medan 
konsumtionsvolymen beräknas minska under perioden för att balanskravet ska 
klaras, vilket är inkonsekvent utifrån det som utlovats. De konsekvenser som skulle 
uppstå om kommunsektorn skulle behöva minska kostnaderna trots att 
försörjningskvoten går mot den högsta nivån på hundra år, är orimliga. 
Kommunsektorns finansiella sparande är också negativt alla år framöver och 
låneskulden ökar relativt kraftigt som en följd av den höga investeringsnivån. Det är 
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viktigt att en diskussion förs huruvida det är rimligt att kommunsektorn ska stå för en 
ökande andel av skulden, samtidigt som statens andel successivt minskar. 

Förebyggande arbete är en strategi för effektivisering 

SKL har i tidigare rapporter bland annat skrivit om digitaliseringens möjligheter och 
att arbetslivet behöver förlängas om vi ska klara de kommande årens utmaningar. 
Men det krävs även ett förebyggande arbete för att möta effekterna av den 
demografiska utvecklingen. Sundare levnadsvanor i befolkningen anses kunna 
förebygga 80 procent av hjärt- och kärlsjuksjukdomar och 30 procent av 
cancersjukdomar, dvs sjukvårdens mest kostsamma sjukdomar. På samma sätt kan 
exempelvis psykiska problem under barndomen mötas med ett urval av insatser för 
att förhindra långtgående negativa konsekvenser längre fram i livet. Mycket talar för 
att förebyggande verksamhet är bra både för individen och samhällsekonomin. 
Hälsoekonomiska utvärderingar kan med fördel användas som en del i 
beslutsunderlagen för att göra kloka prioriteringar och för att väga satsningar på 
förebyggande verksamhet mot behandlande och rehabiliterande insatser. 

(Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten maj 2019) 

2.2 God ekonomisk hushållning och finansiell analys 

God ekonomisk hushållning kan ses både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett 
verksamhetsperspektiv. En allmän utgångspunkt är att varje generation ska bära 
kostnaderna för den service den konsumerar. Resultatet måste vara tillräckligt stort 
för att motsvarande servicenivå garanteras även nästa generation, utan att den 
belastas med högre skatt. Ambitionsnivån för den finansiella utvecklingen och 
ställningen ska beskrivas i form av mål. De bör formuleras enligt vad som normalt 
betraktas som god ekonomisk hushållning, anpassat efter egna förhållanden och 
omständigheter. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

God ekonomisk hushållning innebär att resurserna används till rätt saker och 
utnyttjas på ett effektivt sätt. Därför anges mål och riktlinjer som har betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering 
av om målen och riktlinjerna för verksamhet och ekonomi uppnåtts och följts. 

Kommunens analys av det ekonomiska läget vid delårsbokslutet 2019 visar att de 
finansiella målen är uppnådda. En helårsprognos vid samma tillfälle visar detsamma, 
vilket betyder att om prognosen infrias kommer verksamhetens nettokostnad 
understiger 100 % av skatter och bidrag och uppgå till 94,9 % per sista december. 
Kommunens investeringar och amorteringar beräknas finansieras med egna medel 
och resultatet prognostiseras att under en treårsperiod, 2017-2019, uppgå till 6,42 %. 

Det är viktigt vid en analys av kommunens ekonomi att framhålla att det är ett 
medvetet politiskt val att inför kommande stora investeringsbehov ge 
verksamheterna en möjlighet att anpassa sig över en längre period och att inte heller 
höja den ekonomiska grundnivå som finns, då detta påverkar möjligheterna att 
finansiera framtida investeringar. Bland annat höjdes kommunalskatten med 1 krona 
inför 2017 och ett resultatkrav om 3 % infördes inför 2018 och detsamma gäller 
2019. Genom detta läggs en grund för att höja kommunens lånetak och kommunen 
stärker sin ekonomi i allmänhet och sin soliditet i synnerhet. Detta medför under 
några år ett relativt högt resultat samtidigt som effektiviseringar behöver göras i 
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verksamheterna inför framtiden. Hela Sverige står inför framtida utmaningar i form 
av bland annat ökat investeringsbehov och då krävs ett ekonomiskt ansvarstagande 
långt tidigare än när behovet är ett faktum. 

2.3 MER-styrning 

Den av kommunfullmäktige beslutade styrmodell för Lekebergs kommun benämns, 
MER-styrning (Mål, Ekonomi och Resultat). Syftet med den modellen är att genom 
fokusering på mål och uppföljning utnyttja kommunens resurser effektivt och 
tillhandahålla tjänster med hög kvalitet. 

Styrningen i Lekebergs kommun utgår från kommunens långsiktiga vision samt vid 
varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den 
kommunala verksamheten. 

Med hjälp av kommunfullmäktiges mål och de ekonomiska ramarna som fastställs i 
kommunens MER-plan (mål, ekonomi och resultat) styrs kommunen. I Lekebergs 
kommun är det målen som styr och ekonomin ett medel för att uppnå målen. 

Lekebergs kommuns styrmodell bygger på fyra olika nivåer. De fyra nivåerna är 
vision, kommunfullmäktiges mål och indikatorer, nämndmål och aktiviteter. 

Högsta nivån är visionen som pekar ut riktningen för kommunen och alla mål som 
kommunen sätter är i syfte att nå visionen. Visionen kompletteras med olika 
program, planer och policyer. 

 

Kommunfullmäktiges mål antas i samband med kommunens MER-plan. 
Kommunfullmäktiges mål är övergripande och löper över flera år, t ex en 
mandatperiod, med mindre revideringar. Kommunfullmäktige beslutar också om 
indikatorer med målvärden som sedan är grunden för uppföljningen. 
Kommunfullmäktiges mål ska bygga på kommunens vision och de policyer och 
program som kommunfullmäktige antagit. 

Alla kommunens nämnder fattar beslut om sina nämndmål i samband med 
nämndens MER-plan. Alla nämndmål ska ha indikatorer som är mätbara, 
uppföljningsbara och helst jämförbara. Det ska finnas indikatorer som visar ett nu 
läge samt målvärde som ska uppnås kommande år, ett nämndmål kan ha flera 
indikatorer. 

Varje nämnd följer upp sina nämndmål tre gånger om året, två gånger under 
pågående verksamhetsår och en gång verksamhetsberättelserna för respektive 
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nämnd. 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Kommunfullmäktiges mål 
uppnås 

 Mer än hälften av indikatorer prognostiserade uppnådda eller delvis 
uppnådda = Kommunfullmäktiges mål uppnås delvis 

 Mer än hälften av indikatorer prognostiseras att inte uppnås eller saknar 
värde = Kommunfullmäktiges mål uppnås ej. 

  

2.3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt 

och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

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

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

  57% 57% Bibehålla 
eller öka 
från 46% 

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

  70% 70% Bibehålla 
eller öka 
från 80% 

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas på 
ett hållbart sätt 

 Värde 
medarbetarundersökningen  - 
Medarbetarengagemang (HME) 

  71,13 71,13 Öka från 
74 

Sjukfrånvaro   7,37% 7,37% Bibehålla 
eller 
minska 
från 6,75% 

Nämnderna och styrelsen håller 
sin budgetram 

  14 226 tk
r 

2 680 tkr 0 tkr 

Kommunens ekonomiska 
resultat i genomsnitt under en 
treårsperiod 

  12,13% 5,2% 2% 

Årets investeringar och 
amorteringar finansieras av 
egna medel. 

  100% 100% 100% 

Verksamhetens nettokostnad 
ska understiga 100 procent av 
skatter och bidrag. 

  Ja Ja Ja 
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Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

Färdigställda bostäder i småhus 
under året 

  10,8 10,8 Inte 
minska 
från 5,7 

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året 

  0 0 Öka från 
6,1 

Invånarantalet   8 187 8 187 Öka från 0 

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan 

 Miljödiplomering av Lekebergs 
kommun 

  Ja Ja Ja 

2.3.2 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga det 

stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och 

jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential 

Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs kommun ger 
barn och unga 
möjligheter att 
utvecklas optimalt 
utifrån sina 
förutsättningar 

 Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 

  66% 66% Öka från 
74,47% 

Elever i åk. 9 som är behöriga 
till ett yrkesprogram 

  80% 80% Öka från 
83% 

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till 
universitet och högskola inom 3 
år, 

  41,1% 41% Öka från 
46,6% 

Ungdomar som studerar på 
högskola/universitet 3 år efter 
fullföljd gymnasieutbildning 

  23% 23% Öka från 
30% 

2.3.3 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med 

bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla 

medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god 

vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs kommun 
erbjuder en trygg och 
god omsorg för alla 
utifrån behov 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst 

  95% 95% Bibehålla 
95% 

Andelen brukare på särskilt 
boende som är ganska/mycket 
nöjda med sitt särskilda boende 

  85,5% 85,5% Bibehålla 
85,5% 

Väntetid för beslut om 
försörjningsstöd i dagar 

  11 dagar 11 Minska 
från 11 
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2.3.4 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott 

företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till 

entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga 

verksamheter arbetar tillsammans 

Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
företagande, socialt 
företagande och 
företagsetableringar. 

 Företagens bedömning av 
kommunens service 

  80 80 Öka från 
76 

Ranking av kommunens 
företagsklimat (svenskt 
näringsliv) 

  14 14 14 
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3 Verksamheter 

3.1 Kommunstyrelsen 

Verksamhetsåret har fortsatt i samma positiva riktning som vid den första 
prognosrapporten. Arbetet med att nå hög måluppfyllelse ser i de flesta fall ut att gå 
bra och prognosen för det ekonomiska resultatet för helåret pekar på en balanserad 
ekonomi med ett överskott som främst är kopplat till budgeterade investeringar som 
ligger längre fram i tiden. 

Under perioden har ett fortsatt stort fokus lagts på att med hjälp av bland annat 
utvecklingsmedel och de särskilt avsatta kompetensmedlen utveckla verksamheterna 
i hela kommunen för att bättre kunna möta de utmaningar som framtiden bär med 
sig. För kommunstyrelsens verksamhet handlar insatserna bland annat om utveckling 
av Information Lekeberg, kompetensinsatser för olika yrkesgrupper som ökar 
verksamheternas kapacitet, förbättrat stöd vid nyanställning av medarbetare, en 
tydligare lön- och kompetensstyrningsmodell m.m. Eftersom en stor del av 
kommunstyrelsens verksamhet utgörs av den gemensamma administrationen som 
verkar i relation till kommunens samtliga verksamheter involveras dessa funktioner 
även i de utvecklingsarbeten som pågår i övriga förvaltningar under året. 

Under perioden har arbetet utifrån handlingsplanen för ”en enklare chefsvardag” 
fortsatt. En del av de projekt som tas med i planen är startade, andra kommer 
komma igång under hösten. Arbetet kommer att pågå under både 2019 och 
kommande år. 

Det arbetsmarknadspolitiska området har under perioden påverkats mycket av den 
osäkerhet för kommunen som förändringarna inom Arbetsförmedlingen inneburit. 
Arbetsmarknadsfrågorna är ett frivilligt verksamhetsområde för kommunerna men 
gränsar till bland annat utbildningsverksamhet och försörjningsstöd och en farhåga är 
att de förändringar som nu sker inom den statliga verksamhet ska leda till ökat behov 
av stöd från kommunerna och därmed även ökade kommunala kostnader. Lekebergs 
kommun har en, under rådande förutsättningar, god dialog med arbetsförmedlingen 
och ett intensivt arbete pågår med anpassning av kommunens AMI-verksamhet för 
att på ett bra sätt kunna matcha de förändringar som nu pågår. 

Sammanfattningsvis kan fortsättningen på verksamhetsåret för kommunstyrelsens 
verksamhet summeras med att prognosen för helåret är god och att året för många 
delar av verksamheten kommer präglas av olika typer av utvecklingsinsatser. 

3.2 Socialnämnden 

Socialförvaltningen har förstärkt ledningsorganisationen med ytterligare en 
enhetschef från 1 juni och 1 år framåt till att börja med. Enhetschefen ansvarar för 
daglig verksamhet då denna verksamhet bedöms behöva en mer närvarande chef än 
vad som varit möjligt hittills. I samband med den anställningen fortsätter analysen av 
chefernas ansvarsområden. 

Nuvarande utmaningar för förvaltningen gäller antalet korttids-platser. I dagsläget 
dubbel- beläggs vissa platser för att klara vårdgarantin och undvika betalningsansvar. 
SÄBO-platser används till korttidsplatser och dubbelbeläggs då. Det finns också 
utmaningar när det gäller att hitta lämpliga boenden till personer med utåtagerande 
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beteende eller annan svårare problematik. En diskussion har inletts med LeBo/LeKo 
för att hitta lösningar kring dessa personers behov. 

Under sommaren har det installerats klimatanläggningar på Oxelgården och Linden. 
Detta för att de boende och medarbetare ska få en svalare inomhusmiljö. Många 
äldre far illa i värmen och arbetsmiljön kan bli mycket ansträngd. Det har redan 
märkts av en klart förbättrad inomhusmiljö. 

Utvecklingen av en familjecentral och ett utökat samarbete med skolan pågår där 
förvaltningarna har hittat en bra samverkansform. 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla ledningssystemet som har fått 
stå tillbaka under lång tid. Detta arbete sker tillsammans med enhetscheferna för 
bästa möjliga implementering och användning framöver. 

Ett arbete har precis påbörjats för att undersöka hur vi kan hitta en Lekebergsmodell 
gällande Trygg hemgång/Hemtagningsteam. 

Arbetet med kompetensförsörjningsplanen fortgår och efter sommaren startar ett 
arbete med schemaanalys där alla verksamheters scheman ska genomlysas av ett 
externt företag för att se om resurserna används optimalt. 

I mitten av augusti börjar en ny MAS/anhörigkonsulent. Hon kommer arbeta 50% 
som MAS och 50 % som anhörigkonsulent. Detta blir en ny kombination för att 
möjliggöra en heltidstjänst. Under våren har anhörigkonsulenttjänsten enbart varit 
bemannad på 25 % och den tiden har använts till enskilda, stödjande samtal. 

Förvaltningen har ansökt och blivit beviljade utvecklingsmedel under året för att 
bland annat kunna genomföra flera olika kompetenshöjande åtgärder. Bland annat 
kommer all omvårdnadspersonal få en heldagsutbildning i social dokumentation i 
höst. Medel har också beviljats för att fortsätta arbetet med välfärdsteknik och under 
hösten kommer Individ- och familjeomsorgen vidareutveckla e-tjänsten för 
ekonomiskt bistånd vars syfte är att förenkla för medborgarna samt att frigöra tid för 
handläggarna. 

Sjukfrånvaron har varit fortsatt hög inom flera av nämndens verksamheter, arbete 
med att minska frånvaron pågår ständigt och i skrivande stund har arbetet med en 
djupare analys av sjukfrånvaron inletts. 

3.3 Kultur- och bildningsnämnden 

Efter några år av ständiga förändringar inom Kultur- och bildningsförvaltningens 
ledningsorganisation har man nu, verksamhetsåret 2019, en mer stabil situation, 
vilket i sin tur medför goda förutsättningar för en hållbar och framgångsrik 
verksamhetsutveckling. 

Antalet barn som behöver plats i förskolan ökar stadigt. Till hösten 2019 utökas 
därför antalet platser på Äppelgården i Hidinge/Lanna. Behovet av fler 
förskoleplatser i Fjugesta ökar också. För att klara höstens placeringar kommer barn 
erbjudas plats på Mullhyttans förskola, i avvaktan på att Fjugesta utökas med lokaler 
under vårterminen 2020. 

Hidinge skola utökas med ca 40 elever till skolstarten 2019, vilket innebär 
investeringar i klädskåp, skolmöbler mm i de nya klassrummen samt en ny 
klasslärare. För att klara höstens elevökning har biblioteket flyttats ut i en korridor 
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för att ge plats åt ett klassrum. En arkitekt har även skissat på hur man skulle kunna 
flytta väggar inne i skolan för att skapa ytterligare ett antal klassrum. Skolan har 
fortsatt sitt arbete med att utveckla elevhälsans arbete, vilket ger positiva effekter i 
verksamheten. 

Arbetet med att bygga om Lekebergsskolan har startat. SFI har under våren varit 
evakuerade till Linden för att ge plats för en ombyggnad av hemkunskapen som ska 
vara klar till höstterminen. SFI flyttar in i lokaler i Lekebergskyrkan i augusti. Gamla 
skolhuset är nu rivet för att ge plats åt en ny byggnad. Under tiden som det nya 
skolhuset byggs kommer åk 4-6 vara evakuerade i tillfälliga paviljonger, i anslutning 
till Lekebergsskolan. 

Måluppfyllelsen för åk 9 vårterminen 2019 bedöms som god då andelen behöriga 
elever till nationellt program på gymnasiet är 80 %. Andelen elever med betyg i alla 
ämnen är 66 % och meritvärdet är 199. 

En stor andel av eleverna i Lekeberg åker skolskjuts till skolan. Med stöd av beviljade 
medel från Kommunstyrelsen samarbetar förvaltningen med konsultföretaget 
Optiplan kring ett optimeringsarbete och en ny upphandling av skolskjuts. Målet är 
en likvärdig, trafiksäker, rättssäker och kostnadseffektiv skolskjuts. Med anledning av 
detta så har nämnden tagit beslut om reviderade skolskjutsregler så att det nu är 
inskrivet att alla elever ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår. 

Det digitala systemet för Planering Förskola och Fritidshem (PFF) är under införande 
på Växthuset Berga och Hidinge Fritids, som valts ut som pilotverksamheter. PFF är 
ett digitalt system som vårdnadshavare kan använda för att bland annat registrera 
scheman samt anmäla närvaro och frånvaro. Planen är att införa PFF på samtliga 
förskolor och fritidshem under höstterminen. 

Kultur- och bildningsförvaltningen har beviljats medel från Skolverket motsvarande 
ca 4,4 miljoner kronor för stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända barn och 
elever. 

I februari började kommunens nya kultur- och fritidschef och samma månad invigdes 
kommunens ombyggda bibliotek invigdes på sportlovet och den nya 
utställningshallen har bidragit till ett kulturlyft i kommunen. Biblioteksverksamheten 
har beviljats 575 tkr från Kulturrådet inom ramen för satsningen stärkta bibliotek. 
Prognosen visar en ökning av antalet biblioteksbesökare och utlånade böcker jämfört 
med 2018. 

3.4 Sydnärkes IT-nämnd 

Utrullningen av nya plattformen och Windows10 avslutades i Lekeberg enligt tidplan 
vid midsommar, en något mer komplex migrering än tidigare migreringar då vi även 
migrerade Exchange och samtidigt bytte ut accesspunkter inom ramen för Sydnet 
2.0. 

Förberedelser pågår både för den sista utrullningen i Laxå augusti/september men 
även planering av aktiviteter som är möjliga först efter det att samtliga kommuner är 
migrerade, bland annat Single Sign On för fler verksamhetssystem etc. 

Sydnet 2.0 - totalt 510 nya accesspunkter i drift i nya Wifi-plattformen. 

Askersund - 70 accesspunkter (AP) byttes första veckan i augusti. 6 st bytta i 
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Rönneshytta. Byte av några switchar. Resterande byten påbörjas i oktober, prioritet 
skolan. 

Hallsberg - 82 nya AP inom ramen för välfärdsteknologiprojektet i drift, AP uppsatta 
på nya förskolan Äppellunden. 16 switchar bytta. 

Lekeberg - 23 st switchar är bytta. 136 AP i samband med utrullningen av W10 bytta. 
Välfärdsteknologi-AP sätts upp i september. Nya AP Lekebergsskolan i paviljonger tills 
ombyggnad klar. 

Laxå - utbyte av switchar pågår, 19 st kommer att bytas. Inkoppling av 15 nya AP i 
kommunhuset genomfört. Resterande 64 AP har levererats och ska kopplas in i 
samband med utrullningen av Win10. Välfärdsteknologi ej i drift - Ramundergården 
ej klar. 

Övrigt- Redundans för brandväggar har vi nu reserver på hyllan som kan tas i drift på 
några timmar. 

Inom ramen för uppdraget om att ta fram ett förslag införandet av en 
digitaliseringsportfölj pågår diskussion med ekonomicheferna i Sydnärke. 

Införandet av samarbetsplattformen Microsoft Teams - en grundläggande 
informationsklassning och risk/sårbarhetsanalys genomförd. Utbildningsmateriel 
under framtagande, utbildningsinsatser planeras till hösten. 

Sjukfrånvaron fortfarande låg räknat på rullande 12 månader - 3,78 % mot 3,92 % för 
2018. Enstaka längre sjukskrivning i maj månad. 
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4 Verksamheternas ekonomiska resultat 

4.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 4 580 tkr för 2019. Samtliga 
avdelningar prognostiseras hålla sig inom budget. 

Prognosen grundar sig i att utvecklingsmedel (5 894 tkr) och 
kompetensutvecklingsmedel (5 000 tkr) nyttjas fullt ut. Planeringsreserven om 
1 500 tkr lämnas outnyttjad då inga beslut tagits. 

1 000 tkr kommer att läggas till integrationssatsning enligt tidigare beslut i år, 
kostnaden kommer att gå på kommunledningen där beloppet är inkluderat i 
prognosen. Detta kompenseras av överskottet för kapitalkostnader på teknik- och 
serviceavdelningen. Överskottet på teknik- och serviceavdelningen beror enbart på ej 
förbrukade kapitalkostnader då investeringsprojekt är försenade. 

 

  Budget Utfall 190731 Årsprognos Avvikelse 

Kommunledning 22 302 11 457 21 102 1 200 

Administrativa avdelningen 15 630 8 619 15 630 0 

Ekonomiavdelningen 21 292 12 013 21 292 0 

Teknik- och serviceavdelningen 33 001 15 941 29 701 3 300 

Personalavdelningen 8 417 621 8 337 80 

Näringsliv- och utvecklingsavdelningen 2 593 1 227 2 593 0 

Summa 103 235 49 878 98 655 4 580 

Summa exkl. arkivenhet och folkhälsa* 103 016 51 871 98 655  

*avser projekt mellan flera kommuner 

4.1.1 VA-verksamheten 

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1 000 tkr, vilket 
förklaras av att kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat, främst 
gällande investeringsprojektet Örebrovatten. 

  Budget Utfall 190731 Årsprognos Avvikelse 

VA-verksamhet 0 -1 050 -1 000 1 000 

Summa 0 -1 050 -1 000 1 000 

4.2 Socialnämnden 

Det ekonomiska resultatet per 31/7 visar en avvikelse med 1 947 tkr under budget. 
Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar en budget i balans för 2019. 

Förvaltningsgemensamma kostnader beräknas ha ett överskott för året på 700 tkr för 
arbetskläder och ej förbrukad investeringsbudget. Nämndens planeringsreserv på 
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1 600 tkr beräknas förbrukas innan årets slut. Överskott även inom LSS och boende 
för vuxna men underskott på kontaktpersoner och assistans för vuxna gör att 
prognosen för LSS vuxna är närmare 0. Överskottet inom socialpsykiatrin beror på att 
en tjänst är vakant under början på året. Nattenheten har underskott men ett 
överskott på sjuksköterskor för vakanta tjänster ger en prognos på 0 för hela 
enheten. 

Underskottet inom IFO beror på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas 
öka under året och dra över budgeten med ca 500 tkr. Underskott beräknas också för 
ensamkommande barn och assistans, prognosen för assistansen är dock något osäker 
då kostnaden eventuellt kan återsökas från migrationsverket. 

 

  Budget Utfall 190731 Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt inkl. nämnd 15 605 6 866 14 905 700 

LSS vuxna 34 314 19 716 34 284 30 

Socialpsykiatri 3 427 1 704 3 227 200 

Hemtjänsten 20 444 12 130 20 444 0 

HSL och nattenheten 23 007 13 345 23 007 0 

Särskilt boende 39 054 22 941 39 054 0 

Ifo/LSS barn o unga 28 798 17 360 29 728 -930 

Summa 164 649 94 062 164 649 0 

4.3 Kultur- och bildningsnämnden 

Vid delåret visar Kultur- och bildningsnämnden ett resultat motsvarande ett 
underskott om 205 tkr. För hela året prognostiseras ett underskott om 2 900 tkr. 
Orsak till det prognostiserade underskottet är dels ökade lönekostnader med 
anledning av ett utökat antal klasser under hösten samt ökat behov av personal för 
elever med särskilda behov. Dessutom har kostnaderna för köp av gymnasieplatser 
ökat markant främst på grund av ökad prisbild. 

 

  Budget Utfall 190731 Årsprognos Avvikelse 

Gemensam verksamhet 17 722 8 423 17 722 0 

Förskola 59 579 35 240 59 579 0 

Grundskola 89 601 55 946 90 701 -1 100 

Skolskjutsar grundskola 9 774 5 341 9 774 0 

Gymnasieskola 28 887 17 391 30 687 -1 800 

Vuxenutbildning 1 420 -54 1 420 0 

Kultur- och fritidsverksamhet 8 559 3 878 8 559 0 

Summa 215 542 126 165 218 442 -2 900 
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4.4 Sydnärkes IT-nämnd 

SYD-IT gör till och med 31 juli ett överskott på 1 374 tkr. Detta beror främst på att 
lönekostnaderna är låga på grund av vakanser samt att kapitalkostnaderna varit lägre 
än budgeterat. Driftprognosen för helåret beräknas till ett överskott på 500 tkr då 
lönekostnaderna kommer vara fortsatt i nivå med de första sju månaderna. 
Kapitalkostnaderna prognostiseras att göra ett överskott då investeringarna inte 
aktiverats till den kostnad vi bedömde i budget. Kostnader för tjänsteinköp beräknas 
högre än budget för att täcka vakanser. Licenser och serviceavtal beräknas högre då 
det tillkommit licenser under året som inte var med i budget. Detta beror till största 
del på fler antal datoranvändare, Beredskap 24/7/365 samt Microsoft revision (True 
up). 

 

  Budget Utfall 190731 Årsprognos Avvikelse 

Driftbidrag och övriga intäkter -31 207 -18 240 -31 207 0 

Personalkostnader 11 799 5 896 10 100 1 699 

Utrustning/Tjänsteköp 1 150 1 101 1 900 -750 

Datakommunikation 2 380 1 110 2 380 0 

Licenser och serviceavtal 5 250 3 573 6 335 - 1 085 

Resor, kurser, tele och hyra 892 486 892 0 

Kapitalkostnader 9 736 4 700 9 100 636 

Summa 0 -1 374 -500 500 
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5 Kommunens bolag 

5.1 Lekebergs kommunala holdingbolag AB 

Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB är moderbolag i den koncern som består av 
LekebergsBostäder AB (LEBO) samt Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO). 
Holdingbolaget bildades 2009 för att renodla verksamheterna för bostadsförvaltning 
och förvaltningen av kommunala fastigheter. Bolaget är organ för kommunal 
verksamhet och således underordnat Lekebergs kommun. 

5.1.1 Måluppfyllelse 

Målet för koncernens verksamhet är, enligt bolagsordningen, att inom Lekebergs 
kommun främja bostadsförsörjningen med beaktande av affärsmässiga principer 
samt tillämpliga kommunalrättsliga principer. Lokalförsörjningen ska vara 
självfinansierad. 

Bolaget arbetar för att Lekebergs kommun – ”Trygghet, nytänkande och naturligt 
nära” samt de övergripande inriktningsmål som återfinns i den av 
kommunfullmäktige antagna MER-planen ska uppfyllas. Bolagen har därmed med 
sina verksamheter bidra till bland annat: 

Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt. 

 Nyproduktion förbereds på flera tomter inom kommunen. 

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

 Genom att skapa attraktiva bostäder och bra offentliga miljöer. 

Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan. 

 Inom LeBo och LeKo pågår ett kontinuerligt arbete för ekologiska och 
ekonomiskt hållbara lösningar, genom underhåll och investeringar i 
fastigheterna samt utbildning av personal. 

 LeBo och LeKo planerar att bli miljöcertifierade år 2020. 

5.1.2 Ekonomiskt resultat 

Resultatet för Holdingbolag koncernen uppgår till 11,5 (12,7) mkr. 

Ägardirektiv för verksamheten i Lekebergs Kommunala Holding AB, antogs av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun, 2014-02-27 § Dnr: 13KS46. I ägardirektivet 
fastställdes borgensavgiften för LekebergsBostäder AB till 0,3 procent av utnyttjad 
kredit samt ett avkastningskrav på eget kapital om 5 procent. Den kommunala 
borgensavgiften för jan-juli 2019 uppgår till 0,4 mkr och kommer att erläggas till 
kommunen under december månad. Avkastningen på eget kapital redovisas enbart 
per helår. 
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RESULTATRÄKNING – Lekebergs Kommunala 
Holding AB 

2019-07-31 2018-07-31 

Netto omsättning 49 144 tkr 47 644 tkr 

Övriga rörelseintäkter 547 tkr 1 069 tkr 

SUMMA INTÄKTER 46 691 tkr 48 713 tkr 

   

Fastighetskostnader -17 773 tkr -17 663 tkr 

Övriga externa kostnader -1 815 tkr -1 237 tkr 

Personalkostnader -3 631 tkr -3 686 tkr 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -11 885 tkr -10 464 tkr 

SUMMA KOSTNADER -35 104 tkr -33 050 tkr 

   

RÖRELSERESULTAT 14 587 tkr 15 663 tkr 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 72 tkr 72 tkr 

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 185 tkr -3 030 tkr 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 11 474 tkr 12 705 tkr 

  

 

  

BALANSRÄKNING - Lekebergs Kommunala 
Holding AB 

2019-07-31 2018-07-31 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 514 502 tkr 531 588 tkr 

Inventarier, verktyg och installationer 983 tkr 2 526 tkr 

Pågående nyanläggningar och förskott 20 719 tkr 6 331 tkr 

Summa materiella anläggningstillgångar 536 204 tkr 540 445 tkr 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 tkr 40 tkr 

Summa finansiella anläggningstillgångar 40 tkr 40 tkr 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 536 244 tkr 540 485 tkr 

   

Omsättningstillgångar   

Råvaror och förnödenheter 99 tkr 87 tkr 

Summa varulager m.m. 99 tkr 87 tkr 
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BALANSRÄKNING - Lekebergs Kommunala 
Holding AB 

2019-07-31 2018-07-31 

Kundfordringar 203 tkr 2 834 tkr 

Aktuella skattefordringar 1 570 tkr  

Övriga fordringar 919 tkr 1 227 tkr 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 758 tkr 1 194 tkr 

Summa kortfristiga fordringar 3 450 tkr 5 255 tkr 

Kassa och bank 29 148 tkr 23 702 tkr 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 32 697 tkr 29 044 tkr 

SUMMA TILLGÅNGAR 568 941 tkr 569 529 tkr 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Aktiekapital 100 tkr 100 tkr 

Uppskrivningsfond 25 000 tkr 0 tkr 

Summa bundet eget kapital 25 100 tkr 100 tkr 

Balanserat resultat 200 tkr 11 301 tkr 

Delårsresultat 11 474 tkr 12 705 tkr 

Summa fritt eget kapital 11 674 tkr 24 006 tkr 

SUMMA EGET KAPITAL 36 774 tkr 24 106 tkr 

   

Avsättningar 2 863 tkr 10 032 tkr 

Långfristiga skulder 0 tkr 0 tkr 

Checkräkningskredit 3 249 tkr 12 134 tkr 

Skulder till kreditinstitut 493 500 tkr 493 500 tkr 

Övriga skulder 8 400 tkr 8 400 tkr 

Summa långfristiga skulder 505 149 tkr 514 034 tkr 

Kortfristiga skulder 472 tkr 5 245 tkr 

Kortfristig del långfristiga skulder 0 tkr 0 tkr 

Leverantörsskulder 12 646 tkr 4 079 tkr 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 037 tkr 12 033 tkr 

Summa kortfristiga skulder 24 155 tkr 21 357 tkr 

SUMMA SKULDER 532 167 tkr 545 423 tkr 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 568 941 tkr 569 529 tkr 
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5.2 LekebergsBostäder AB (LEBO) 

LekebergsBostäder AB:s samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. Bolaget är 
anslutet till Sveriges Allmännytta och Husbyggnadsvaror (HBV) samt till 
Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo). 

5.2.1 Ekonomiskt resultat 

Bolaget förvaltar 422 lägenheter med en lägenhetsyta om 27 989 m2, samt 7 945 m2 
lokalyta. Vakansgraden har under första halvåret varit 0,9 (1,7) procent avseende 
lägenheter. Bolagets resultat per 2019-07-31 uppgick till 4,3 (4,2) mkr och budgeterat 
resultat för 2019 är 3,0 mkr. 

2019 jan - juli i ord 

Hyresförhandling för 2019 genomfördes den 26 mars och resulterade i en höjning av 
hyran från första april om 1,5 (1,0) procent. Höjningen stämmer med övriga 
förhandlade hyror i regionen. 

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under jan-juli 2019 är: 

 Bergsgatan 5 renovering av badrum 

 Apelgatan 2 byte av fasad och målning 

 Tegelgatan 7-9 byte av radiatorer och radiatorstammar 

 Byte av gamla motorvärmaruttag till energisnåla, pågår 

Framtida projekt: 

 Nytt tillagningskök med servering och samlingssal på Linden. 

5.3 Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) 

Lekebergs Kommunfastigheter AB:s samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. 
Bolaget bildades 2008-03-03 och verksamheten påbörjades i samband med att den 
partiella delningen av Lekebergs Bostäder AB genomfördes 2009-09-14. För den 
kommunala verksamheten förvaltar bolaget 36 046 m2 lokalyta. 

5.3.1 Ekonomiskt resultat 

Bolagets resultat per 2019-07-31 uppgick till 7,1 (8,5) mkr. Prognostiserat 
helårsresultat för 2019 är 0 (0,5) mkr. I bolaget finns inga anställda. Teknisk- och 
ekonomisk förvaltning köps av LekebergsBostäder AB. Hyrorna regleras via 
indexrelaterade hyresavtal och för året har höjning skett med 2,0 (2,0) procent. 

2019 jan - juli i ord 

Lekebergs kommunfastigheter AB har fått i uppdrag av Lekebergs kommun att 
genomföra en om- och tillbyggnad av Lekebergsskolan, till F-9 skola. 

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under jan-juli 2019 är: 

 Dränering av södra sidan av bollhallen vid Lekebergsskolan 

 Målning av fasad på Äppelgården 

 Målning av fasad på Växthuset Berga 

 Inre ombyggnad av lokal och lägenhet på Stationshuset 
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 Rivning av hus H på Lekebergsskolan 

 Planering av mark för uppställning av paviljonger vid Lekebergsskolan 

Framtida projekt: 

 Om- och tillbyggnad av Lekebergsskolan 
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6 Personalekonomisk redovisning 
Kommunens "Policy för medarbetarskap och ledarskap" framhåller vikten av 
nytänkande i den lilla kommunen och att kommunen som arbetsgivare ska skapa 
förutsättningar för och uppmuntra medarbetarna till nya idéer, nya arbetssätt och 
nya lösningar. Policyn lyfter också fram den enskilda medarbetarens 
påverkansmöjlighet att via sin roll representera kommunen och uppnå de uppsatta 
målen. Även lönebildning och lönesättning ska medverka till att kommunens 
uppsatta mål nås och för att bedriva en effektiv verksamhet. En förutsättning för 
detta är att kommunen lyckas rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare 
med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. För att klara det behöver 
kommunen ha bl.a. individuella, differentierade och konkurrenskraftiga löner. 
Lönesättningen är ett instrument för att premiera medarbetarnas bidrag till 
kommunens måluppfyllelse. Samma principer för lönesättningen samt andra 
förutsättningar och villkor ska gälla för alla anställda oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggningen eller ålder. 

Lekebergs kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Det kräver, bland flera 
faktorer, en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Det innebär att 
medarbetarna ska ha påverkansmöjligheter på sitt arbete vad gäller innehåll, 
utveckling och arbetsbelastning samt möjlighet till socialt stöd och återhämtning. 
Tillsammans ansvarar arbetsgivaren och medarbetarna för att vi har en god 
arbetsmiljö genom att arbeta systematiskt och förebyggande med olika insatser. 

Personalstatistik 

2019-07-31 Årsarbetare Tillsvidare Kvinnor Män 

Kommunstyrelseförvaltningen 91 96 76 20 

Kultur- och bildningsförvaltningen 234 242 201 41 

Socialförvaltningen 223 251 236 15 

Sydnärkes IT-förvaltning 15 15 3 12 

 563 604 516 88 

Antalet anställda per förvaltning, redovisat på årsarbetare, tillsvidare och fördelning 
kvinnor/män. 

Antal anställda 

Under första halvåret 2019 ökade antalet tillsvidareanställda med 22 personer för att 
den 31 juli 2019 uppgå till 604 tillsvidareanställda (582 medarbetare 2018 
motsvarande period). Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har också ökat från 537 
årsarbetare i juli 2018 till 563 i juli 2019. 

Den 31 juli 2019 fanns 63 visstidsanställda med månadsanställning samt 391 
timavlönade medarbetare registrerade i kommunen. 

Medellön 

I juli 2019 var medellönen för anställda i kommunen 30 795 kr/månad. Kvinnors 
medellön var 30 125 kronor per månad (heltids- och tillsvidareanställda) medan 
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männens medellön uppgick till 34 764 kr/månad, vilket ger en skillnad på 4 641 
kr/månad. Skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön har minskat med 648 
kr/mån (5 289 kr samma period 2018). Kvinnornas medellön var 86,6 procent av 
männens i juli 2019 (2018: 84,6 %). 

Åldersfördelning och sysselsättningsgrad 

Ålderskategorierna 30-39 år och 50-59 år utgör 28 % respektive 27 % av kommunens 
604 tillsvidareanställda. Anställda 30–39 år har ökat en procentenhet sedan samma 
tidsperiod föregående år medan 40-49- åringarna (23 %) har minskat en 
procentenhet sedan motsvarande period. Andelen 60 år och äldre har minskat i 
förhållande till juli 2018 (12 % 2017) medan åldrarna 20-29 har ökat från föregående 
år (10 % 2018). 

 

Antalet tillsvidareanställda redovisat i procent och ålderskategori. 

Den största andelen 50–59-åringar återfinns i Socialförvaltningen med 71 personer 
(av 251 medarbetare) medan Kultur- och bildningsförvaltningen består av 
övervägande medarbetare i ålderskategorin 30-39 år, likaså 
kommunstyrelseförvaltningen. Medelåldern i kommunen är 44 år (2018 45 år). 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad i kommunen är 93 procent av heltid vilket är en 
ökning med en procentenhet sedan samma period förra året. Kvinnornas 
genomsnittliga sysselsättningsgrad är 93 procent och männens är 97 procent, vilket 
innebär att båda värdena ökat med en procentenhet sedan 2018. 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöarbetet bedrivs i huvudsak inom respektive förvaltning och verksamhet 
med stöd av och möjlighet till konsultation hos personalavdelningen. Kommunen gör 
olika satsningar för att vara en arbetsplats som främjar ett hållbart arbetsliv och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med anställda och 
förtroendevalda. 

Chefens arbetsmiljö och förutsättningar har stor betydelse för att kunna bedriva en 
bra verksamhet tillsammans med sina medarbetare. Kommunens chefer har att stort 
arbetsmiljöansvar. Deras egen arbetsmiljö är minst lika viktig. Under det första 
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halvåret 2019 har därför grupperna med Reflekterande Team som initierades våren 
2018 fortsatt. Syftet är att skapa ett forum för cheferna till kollegialt lärande, 
erfarenhetsutbyte, tid till reflektion och att lära känna varandra över 
förvaltningsgränserna för att främja samarbete och har ett lösningsfokuserat 
arbetssätt. Grupperna leds av en i gruppen utsedd samtalsledare som i sin tur stöds 
av personalavdelningen. Syftet med Reflekterande Team är också att förebygga 
stress och utmattning hos cheferna. 

Under våren 2019 har kommunen också påbörjat implementeringen av ”Kollegiala 
samtal” som påbörjades som ett forskningsprojekt i samarbete med SKL och 
Linnéuniversitetet under våren 2017. En intern samtalsledare har utbildats och leder 
grupperna under 2019 för att sedan utvärderas i slutet av 2019. Grupperna syftar till 
att arbeta förebyggande mot stress och utmattning och utgör ett komplement till det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och den ständigt pågående utvecklingen av rutiner 
för den hälsofrämjande arbetsplatsen. 

Trots det aktiva arbetsmiljöarbetet har sjukfrånvaron ökat med 0,68 % under det 
första halvåret 2019 jämfört med samma period föregående år. 

(Mätdatum 30 juni) År 2019 År 2018 Förändring 

Sjukfrånvaro i timmar 37 297 31 949 + 5 348 

Sjukfrånvaro i % 7,65 % 6,97 % +0,68 % 

Sjukfrånvaro av kvinnor i % 8,35 % 7,65 % +0,7 % 

Sjukfrånvaro av män i % 4,23 % 3,24 % +0,99 % 

Sjukfrånvaro för tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsanställning. 
Redovisat i timmar och procent, fördelat på totalt, samt kvinnor respektive män. 

Behovet av konsultation från personalavdelningen inom såväl arbetsmiljö som 
hälsofrämjande insatser och övriga personalfrågor kvarstår och har även ökat i och 
med antalet nya chefer. Behovet gäller både ledning och personal. 
Personalavdelningen införde under våren 2019 ”Kollegiala samtalsgrupper”, i syfte 
att arbeta förebyggande mot stress och utmattning, vilket är en vanlig orsak till 
sjukskrivning i hela landet. 

Ett viktigt arbetsinstrument i arbetsmiljöarbetet är medarbetarsamtalet, som varje 
medarbetare i kommunen ska erbjudas. I medarbetarsamtalet har den anställde 
möjligheten att bl.a. diskutera den egna arbetssituationen och arbetsbelastningen. 
Kommunens lokala samverkansavtal syftar till att ytterligare skapa möjligheter till ett 
utvecklat arbetsmiljöarbete. 

Kommunen arbetar även förebyggande med olika former av friskvårdsaktiviteter, 
exempelvis hade 55 personer tecknat avtal om personalcykel (mätdatum 30/6 2019) 
som infördes under våren 2018 som en hälsofrämjande åtgärd. 

Personalförsörjningen 

I januari 2019 påbörjades ett projekt; Personal- och kompetensförsörjning. Projektet 
syftar till att arbeta aktivt med kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt 
och ska utmynna i en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi. Ett flertal aktiviteter 
är påbörjade och/eller avslutade under våren och ett flertal är beslutade och 
planeras att genomföras under hösten. Insatserna som genomförs utgår från SKL:s 
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nio strategier för kompetensförsörjningen och ska ge effekter på kort och lång sikt. 
Projektet drivs av personalavdelningen tillsammans med representanter från alla 
förvaltningar. 

Under första halvåret 2019 har 4 nya chefer rekryterats varav 3 är 
ersättningsrekryteringar och den fjärde är en nyinrättad tjänst på en allmän 
visstidsanställning. Kommunen har för närvarande 30 chefer samt en vakant tjänst. 

Det första halvåret 2019 har 42 tillsvidaretjänster utannonserats (2018:88 
motsvarande period), varav 25 är tillsatta. Den markanta skillnaden beror på flera 
orsaker; avbrutna annonseringar, personalavdelningen får inte alltid information om 
vem som tillträtt tjänsten eller så har ingen rekryterats. 

Vi har rekryteringssvårigheter inom vissa personalkategorier, främst 
förskollärare/lärare och specialpedagoger. Yrkesgruppen fritidspedagog förväntas 
också bli svårigheter i att rekrytera då det den 1 juli 2019 infördes nya regler om 
legitimation för lärare i fritidshem. Svårigheter att rekrytera vikarier med utbildning 
till kommunen kvarstår som tidigare även under den första halvan av 2019. Bristen 
på utbildade vikarier avser exempelvis förskollärare/lärare, undersköterskor samt 
sjuksköterskor. 
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7 Ekonomiskt resultat 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2019. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. juli månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 19:35, daterad 2019-
08-22, är grunden i finansieringsbedömningen. 

RESULTATRÄKNING BUDGET UTFALL 190731 ÅRSPROGNOS AVVIKELSE 

Verksamhetens nettokostnad -483 425 tkr -267 772 tkr -480 745 tkr 2 680 tkr 

Avskrivning -23 696 tkr -8 161 tkr -14 913 tkr 8 783 tkr 

Kapitalkostnad 28 007 tkr 9 623 tkr 17 345 tkr -10 662 tkr 

Pensionsutbetalning -8 485 tkr -4 725 tkr -8 594 tkr -109 tkr 

Övrigt 4 583 tkr 8 990 tkr 2 465 tkr -2 118 tkr 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD 

-483 016 tkr -262 045 tkr -484 442 tkr -1 426 tkr 

Skatter och bidrag 497 542 tkr 296 956 tkr 510 224 tkr 12 682 tkr 

VERKSAMHETENS RESULTAT 14 526 tkr 34 911 tkr 25 782 tkr 11 256 tkr 

Finansiella intäkter 1 000 tkr 1 120 tkr 1 528 tkr 528 tkr 

Finansiella kostnader -600 tkr 0 tkr -600 tkr 0 tkr 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

14 926 tkr 36 031 tkr 26 710 tkr 11 784 tkr 

Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Extraordinära kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 14 926 tkr 36 031 tkr 26 710 tkr 11 784 tkr 

Årets/periodens resultat i 
procent av skatter och bidrag 

3,00% 12,13% 5,23%  

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 36 031 tkr 
per den sista juli 2019. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 
11 784 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 14 926 tkr. 
Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 26 710 tkr. 

Viktigt att notera är att skillnaden mellan periodens resultat och årets 
prognostiserade resultat baserar sig på bland annat att antagandena om att 
semesterlöneskuldsutvecklingen följer tidigare år. Att prognosen för kommunens 
nämnder kommer att infrias samt att kommunens planeringsreserv inte kommer att 
förbrukas. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 2 680 tkr. Där det 
största överskottet kommer från Kommunstyrelsen och beror på ej förbrukade 
kapitalkostnader till följd av icke påbörjade investeringsprojekt. 

Posten ”övrigt” i resultaträkningen redovisar ett stort överskott per den sista juli, 
men det beror på att kommunens semesterlöneskuld (7 343 tkr) är bokförd där. 
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Semesterlöneskulden kommer att regleras till bokslutet och prognosen för posten 
"övrigt" är ett underskott om 2 118 tkr. Detta beror på att arbetsgivaravgifterna inte 
förväntas ge ett så stort överskott som budgeterat. 

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

Kommunens avskrivningar och kapitalkostnader för året förväntas redovisa ett 
budgetöverskridande om 1 879 tkr. Detta beror på att investeringarna inte skett i den 
takt som budgeterats. Dessutom beror det på att komponentavskrivning infördes 
förra året och beräkningen av kapitalkostnader gjordes innan detta var helt i bruk 
och därför var det osäkert vilken påverkan detta skulle ha. 

Verksamhetens nettokostnader i andel av skatteintäkter och bidrag beräknas uppgå 
till 94,9 procent per sista december och per den sista juli är andelen 88,2 procent. För 
att långsiktigt klara verksamheten, pensioner och investeringar bör Lekebergs 
kommuns andel ligga mellan 96-98 procent. 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD BUDGET UTFALL 190731 ÅRSPROGNOS AVVIKELSE 

Kommunledning 22 302 tkr 11 457 tkr 21 102 tkr 1 200 tkr 

Administrativa avdelningen 15 630 tkr 8 619 tkr 15 630 tkr 0 tkr 

Ekonomiavdelning 21 292 tkr 12 013 tkr 21 292 tkr 0 tkr 

Teknik och serviceavdelning 33 001 tkr 15 941 tkr 29 701 tkr 3 300 tkr 

Personalavdelning 8 417 tkr 621 tkr 8 337 tkr 80 tkr 

Näringsliv- och utvecklingsavd. 2 593 tkr 1 227 tkr 2 593 tkr 0 tkr 

Kommunstyrelsen 103 235 tkr 49 878 tkr 98 655 tkr 4 580 tkr 

Sydnärkes IT nämnden 0 tkr -1 283 tkr 0 tkr 0 tkr 

VA-verksamheten 0 tkr -1 050 tkr -1 000 tkr 1 000 tkr 

Kultur- och bildningsnämnden 215 542 tkr 126 165 tkr 218 442 tkr -2 900 tkr 

Socialnämnden 164 648 tkr 94 062 tkr 164 648 tkr 0 tkr 

NÄMNDERNAS NETTOKOSTNAD 483 425 tkr 267 772 tkr 480 745 tkr 2 680 tkr 

  

7.1 Semesterlöneskuld 

Semesterlöneskuldens förändring mellan årsskiftet och perioden, för outtagen 
semester och övertid, har redovisats som kortfristig skuld samt som kostnad/minskad 
kostnad i redovisningen för finansförvaltningen. Förändringen är positiv och uppgår 
till 7 343 tkr. Kommunens totala semesterlöneskuld per sista juli uppgår till 8 358 tkr. 

7.2 Avskrivning och kapitalkostnad 

Kommunens avskrivningar och kapitalkostnader för året förväntas redovisa ett 
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budgetöverskridande om 1 879 tkr. Detta beror på att investeringarna inte skett i den 
takt som budgeterats. Dessutom beror det på att komponentavskrivning infördes 
förra året och beräkningen av kapitalkostnader gjordes innan detta var helt i bruk 
och därför var det osäkert vilken påverkan detta skulle ha. 

Osäkerhetsfaktorer vid investeringar är vad som köps, tidigare- resp. senareläggning 
av större objekt samt vilken avskrivningstid som gäller. Avskrivnings- och 
kapitalkostnadsbudgeten bygger på kända och förväntade investeringar och hänsyn 
är inte tagen till övergången till komponentavskrivning. 

7.3 Pensionsutbetalning 

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

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

Tabellen visar på kommunens kostnader för pensionsåtaganden per sista juli 2019 
samt för samma period föregående år. 

PENSIONER 2019-07-31 2018-07-31 

Pensionsutbetalningar 4 116 tkr 4 045 tkr 

Särskild löneskatt pensionsutbet 999 tkr 726 tkr 

Avgiftsbestämd ålderspension 7 575 tkr 7 600 tkr 

Särskild löneskatt ålderspension 1 837 tkr 1 722 tkr 

Förändring pensionsavsättning exkl ÖK-sap 2 512 tkr 5 073 tkr 

Särskild löneskatt förändring 610 tkr 1 230 tkr 

Finansiell kostnad 893 tkr 0 

Summa 18 542 tkr 20 396 tkr 

Aktualiseringsgrad 95,0% 95,0% 

  

7.4 Övrigt 

Posten ”övrigt” i resultaträkningen är bland annat budgeterade specialdestinerade 
statsbidrag (maxtaxa och kvalitetssäkring inom förskola), men också 
arbetsgivaravgifter mm. Posten redovisar ett stort överskott per den sista juli, men 
det beror på att kommunens semesterlöneskuld (7 343 tkr) är bokförd där. 
Semesterlöneskulden kommer att regleras till bokslutet och prognosen för posten 
"övrigt" är ett underskott om 2 118 tkr. Detta beror på att arbetsgivaravgifterna inte 
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förväntas ge ett så stort överskott som budgeterat. 

  

7.5 Skatteintäkter och bidrag 

Enligt senaste skatteprognosen från SKL, daterad 2019-08-22, erhåller kommunen 
12 682 tkr mer i skatteintäkter än den SKL-prognos som var grunden för budgeten 
2019. Det beror till största delen på förändrad prognostiserad skattekraft (inkomst- 
och kostnadsutjämning) samt överskott avseende det sk "Regleringsbidraget". 
Regleringsbidrag/-avgift består i justering utifrån faktiskt kommunalt skatteunderlag. 
Detta är ett sätt för staten att kunna bestämma storleken på sitt totala bidrag till den 
kommunala sektorn och det kan även användas för att reglera effekterna av andra 
statliga åtgärder som påverkar skatteunderlaget. 

SKATTER OCH BIDRAG BUDGET UTFALL 190731 ÅRSPROGNOS AVVIKELSE 

Allmän kommunalskatt 364 900 tkr 211 525 tkr 364 275 tkr -625 tkr 

Inkomstutjämningsbidrag 88 458 tkr 54 925 tkr 94 157 tkr 5 699 tkr 

Kostnadsutjämningsbidrag 14 588 tkr 11 640 tkr 19 955 tkr 5 367 tkr 

Kommunal fastighetsavgift 17 519 tkr 10 419 tkr 17 695 tkr 176 tkr 

LSS utjämningsbidrag 6 525 tkr 3 751 tkr 6 431 tkr -94 tkr 

Regleringsavgift 3 505 tkr 3 305 tkr 5 664 tkr 2 159 tkr 

"Välfärdsmiljarderna" 2 047 tkr 1 391 tkr 2 047 tkr 0 tkr 

SUMMA SKATTER OCH BIDRAG 497 542 tkr 296 956 tkr 510 224 tkr 12 682 tkr 

7.6 Finansnetto 

Finansnettot förväntas redovisa ett positivt resultat om 528 tkr, vilket uteslutande är 
hänförligt till den ränta som kommunen erhåller från Kommuninvest på insatt kapital 
(sk insatskapital). I dagsläget finns inga förväntningar på upptagande av nya lån, inte 
heller utnyttjande av kommunens checkkredit. 

7.7 Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 94 255 tkr och 31 293 tkr är förbrukat per 31/7. 
Under åren 1995-2018 har kommunen investerat för 322 968 tkr, vilket ger en 
genomsnittlig investeringsvolym på 14 042 tkr per år. Investeringsvolymen för året 
prognostiserar 4,07 procent av nettokostnaden. 

Investeringsredovisning  

Utfall 2019-07-31 
Budget Inkomst Utgift Netto Återstår 1995-2018 

Kommunstyrelsen 25 926 tkr 0 tkr 1 040 tkr 1 040 tkr 24 886 tkr 202 454 tkr 

Kultur- och bildningsnämnden 3 689 tkr 0 tkr 659 tkr 659 tkr 3 030 tkr 22 956 tkr 

Sydnärkes IT nämnd 8 700 tkr 0 tkr 8 412 tkr 8 412 tkr 288 tkr 26 196 tkr 

Socialnämnden 3 530 tkr 0 tkr 326 tkr 326 tkr 3 204 tkr 14 106 tkr 
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Investeringsredovisning  

Utfall 2019-07-31 
Budget Inkomst Utgift Netto Återstår 1995-2018 

VA-verksamheten 52 410 tkr 0 tkr 20 856 tkr 20 856 tkr 31 554 tkr 57 256 tkr 

SUMMA NÄMNDER 94 255 tkr 0 tkr 31 293 tkr 31 293 tkr 62 962 tkr 322 968 tkr 

Därav Tekniska avdelningen 23 606 tkr 0 tkr 720 tkr 720 tkr 22 886 tkr 153 233 tkr 

Helårsprognosen visar på att investeringsutgifter om 36 513 tkr inte kommer att 
genomföras i år utan projekten löper över till nästa år. Fram till 31 juli 2019 har 
investeringar gjorts motsvarande 27 % (exkl SYD IT) av den totala 
investeringsbudgeten. Totalt beräknas investeringsutgiften bli 43 808 tkr exkl 
Sydnärkes IT nämnds investeringar. Kommunen har likviditet för den prognostiserade 
investeringsutgiften. 

 

  Projekt Investering per objekt Budget Redovisat Prognos Avvikelse 

Kommunledning 0076 OFÖRUTSEDDA INV.UTGIFTER 1 120 114 114 1 006 

Kommunledning 0116 INDUSTRI OCH EXPL MARK 1 200 206 206 994 

Kultur och bildning 0115 NÄRIDROTTSPLATS 1 439 0 1 439 0 

Kultur och bildning 0121 MOTIONSSPÅR MULLHYTTAN 180 123 180 0 

Kultur och bildning 0215 INVENTARIER, KUB 1 280 82 1 280 0 

Kultur och bildning 0219 NY FÖRSKOLA FJUGEST 0 14 14 -14 

Kultur och bildning 0224 NY FÖRSKOLA LANNA 390 106 390 0 

Kultur och bildning 1026 OMBYGGNAD BIBLIOTEK 400 334 400 0 

Socialnämnden 0077 OFÖRUTSETT VON 3 050 60 800 2 250 

Socialnämnden 0221 INVENT NYTT GRUPPBOENDE 180 0 180 0 

Socialnämnden 0222 INVENT OMBYGGN IFO 300 266 300 0 

Tekniska 0004 FORDON FORDONSFÖRVALTNING 500 389 500 0 

Tekniska 0026 LEKUTRUSTN, TEKN AVD 400 0 400 0 

Tekniska 0067 STÄDMASKIN 92 0 92 0 

Tekniska 0220 KÖKSUTRUSTNING 481 217 367 114 

Tekniska 1006 GATUBELYSNING 900 26 900 0 

Tekniska 1067 ASFALTPLAN 14 163 89 1 000 13 163 

Tekniska 1083 INFRA SÖDRA FJUGESTA 6 170 0 3 000 3 170 

Tekniska 1084 KANALISATION/FIBER KOMMUN 900 0 900 0 

VA-ingenjör 1013 VA-SANERINGAR 4 201 422 2 100 2 101 

VA-ingenjör 1017 AVLOPPSRENINGSVERK FJA 2 280 2 720 3 000 -720 

VA-ingenjör 1071 VATTENTORNET 2 815 0 0 2 815 

VA-ingenjör 1079 ÖREBRO VATTEN 27 348 12 657 18 000 9 348 
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  Projekt Investering per objekt Budget Redovisat Prognos Avvikelse 

VA-ingenjör 1082 VA SÖDRA FJUGESTA 560 0 280 280 

VA-ingenjör 1085 DAGVATTENRENING N FJUGEST 2 740 0 500 2 240 

VA-ingenjör 1087 VA Vretavägen omv.omr 5 966 5 057 5 966 0 

VA-ingenjör 1088 VA HIDINGEBRO 2 000 0 0 2 000 

VA-ingenjör 1089 REINVESTERING VA 3 000 0 1 500 1 500 

VA-ingenjör 1090 GROPEN AVLOPPSPUMPSTN 1 500 0 0 1 500 

  Summa 85 555 22 881 43 808 41 747 

  Förbrukat tom juli 27 %    

       

Sydnärkes IT nämnd 0085 IT INVEST 8 700 8 412 13 934 -5 234 

  SUMMA TOT 94 255 31 293 57 742 36 513 

  Förbrukat tom juli 33 %    

De främsta orsakerna till överskottet är Asfaltsplan (13 163 tkr) där prognosen för 
helåret är att 1 000 tkr kommer att förbrukas i år, detta då det är fördröjningar när 
det gäller anslutningsvägen mellan 204 och Lanna. En annan orsak är Södra infarten 
Fjugesta (3 170 tkr) där prognosen är att 3 000 tkr kommer att förbrukas för helåret, 
detta också på grund av fördröjningar. Båda investeringarna skjuts över till nästa år. 

Även investeringar inom VA prognostiserar överskott där främsta orsakerna är att 
investeringen gällande Örebro Vatten inte kommer färdigställas i år. Prognosen för 
helåret är 18 000 tkr och resterande del skjuts fram till nästa år. Detta på grund av 
fördröjd byggstart.  

7.8 Likviditet och lån 

Kommunens likviditet har under perioden varit god. Kommunen har haft en 
genomsnittlig likviditet om 141,5 mnkr och per den 31 juli fanns det 145,5 mnkr på 
banken. Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer. Däremot 
beslutade kommunen 2016 att placera medel som ett extra insatskapital till 
Kommuninvest i Sverige AB. Detta gynnar kommunen och lämnar en god avkastning 
som tidigare år varit mellan 2,5 - 3,0 procent. Kommunens insatskapital är numera 
6 743 tkr. 

Kommunen har ingen långfristig låneskuld, men däremot har kommunens 
fastighetsbolag 505 149 tkr i lån per den 31 juli. Under slutet av 2015 löste Lekebergs 
kommunala holding AB de lån som de tidigare haft hos Lekebergs kommun, vilket 
avspeglar sig i den Likviditetsutveckling som syns i tabellen nedan. 

Tabellen visar kommunens likviditet per den sista juli de senaste fem åren. 
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7.9 Borgensåtaganden 

Kommunens borgensåtaganden uppgick till 778 162 tkr och av de totala 
borgensåtagandena avser 100 procent borgen till Lekebergs Kommunala 
Holdingbolag AB. Borgensavgiften till Lekebergs Bostäder AB är 0,3 procent, vilket 
inbringar 863 tkr. Kommunen har inga åtaganden för så kallade fallskärmsavtal. 

7.10 Balanskravsavstämning 

I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Resultatet för perioden redovisar ett överskott och 
helårsresultatet prognostiseras till 26 710 tkr, innan justering av reavinster. 
Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan dock inte tillgodoräknas i 
bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Vid delårsbokslutet fanns inga 
realisationsvinster och därmed är resultatet detsamma och kommunen har en 
ekonomi i balans för 2019 om prognosen infrias. 

BALANSKRAVSUTREDNING  

Prognostiserat helårsresultat 26 710 tkr 

Varav reavinster för mark- och fastighetsförsäljning 0 tkr 

BALANSKRAVSRESULTAT 26 710 tkr 

 

7.11 Finansiella mål 

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

Resultatet för perioden är positivt, 36 031 tkr, och förväntat helårsresultat beräknas 
till 26 710 tkr. Om prognosen infrias kommer målet att uppnås och landa på 5,23 % 
för året, 12,13 % för perioden och 6,42 % för treårsperioden. 

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel. 

Investeringar och amorteringar är under perioden finansierade av egna medel och 
målet förväntas även att uppnås vid årsskiftet. 
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 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag. 

Verksamhetens nettokostnad i andel av skatteintäkter och bidrag prognostiseras till 
94,9% per sista december, vilket innebär att målet förväntas att uppnås under året. 
Under perioden är verksamhetens nettokostnad 88,2% av skatter och bidrag. 

Detta innebär att alla tre finansiella målen förväntas att uppfyllas både för 
perioden och vid årsskiftet. 
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7.12 Resultaträkning 

RESULTATRÄKNING 
Kommun 

Budget 
Kommun           

2019-07-31 
Kommun 

2018-07-31 
Koncern 

2019-07-31 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

budg/prognos 

Verksamhetens intäkter 1) 157 700 tkr 68 610 tkr 64 554 tkr 76 959 tkr 157 700 tkr 0 tkr 

Verksamhetens kostnader 2) -617 020 tkr -322 414 tkr -315 163 tkr -304 291 tkr -627 229 tkr -10 209 tkr 

Avskrivningar -23 696 tkr -8 161 tkr -7 283 tkr -20 046 tkr -14 913 tkr 8 783 tkr 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD 

-483 016 tkr -261 965 tkr -257 892 tkr -247 378 tkr -484 442 tkr -1 426 tkr 

       

Skatteintäkter 3) 364 900 tkr 211 526 tkr 202 680 tkr 211 526 tkr 364 275 tkr -625 tkr 

Generella 
statsbidrag/utjämning 4) 

132 642 tkr 85 432 tkr 74 121 tkr 85 432 tkr 145 949 tkr 13 307 tkr 

VERKSAMHETENS 
RESULTAT 

14 526 tkr 34 993 tkr 18 909 tkr 49 580 tkr 25 782 tkr 11 256 tkr 

Finansiella intäkter 5) 1 000 tkr 1 119 tkr 1 625 tkr 1 191 tkr 1 528 tkr 528 tkr 

Finansiella kostnader 6) -600 tkr -81 tkr -135 tkr -3 267 tkr -600 tkr 0 tkr 

       

RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA POSTER 

14 926 tkr 36 031 tkr 20 399 tkr 47 505 tkr 26 710 tkr 11 784 tkr 

       

Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Extraordinära kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

RESULTAT 7) 14 926 tkr 36 031 tkr 20 399 tkr 47 505 tkr 26 710 tkr 11 784 tkr 

 97,1 % 88,2 % 93,2 % 83 ,3 % 94,9 %  

  

 NOTER TILL RESULTATRÄKNING 

Not 1 - Verksamhetens intäkter 2019-07-31 2018-07-31 

Migrationsverket 7 286 tkr 8 757 tkr 

Sydnärkes IT driftbidrag 14 052 tkr 12 918 tkr 

Riktade statsbidrag och bidrag 11 157 tkr 12 194 tkr 

Konsumtionsavgifter 6 715 tkr 6 338 tkr 

Barnomsorgsavgift 4 938 tkr 4 494 tkr 

Äldreomsorgsavgift 1 817 tkr 4 419 tkr 

Hyror 3 457 tkr 3 289 tkr 

Övriga avgifter och ersättningar 6 875 tkr 2 977 tkr 

Lönebidrag 6 649 tkr 2 864 tkr 
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Not 1 - Verksamhetens intäkter 2019-07-31 2018-07-31 

Moms 2 295 tkr 2 359 tkr 

Försäljning 1 713 tkr 1 149 tkr 

Interkommunala ersättningar 1 658 tkr 1 157 tkr 

Övrigt 0 tkr 1 639 tkr 

SUMMA 68 610 tkr 64 554 tkr 

   

Not 2 - Verksamhetens kostnader 2019-07-31 2018-07-31 

Löner och sociala avgifter -196 460 tkr -186 629 tkr 

Tjänsteköp -65 036 tkr -67 834 tkr 

Hyror -36 927 tkr -35 001 tkr 

Materialinköp -6 707 tkr -6 684 tkr 

Skolskjutsar -6 646 tkr -6 696 tkr 

Livsmedel -3 648 tkr -4 016 tkr 

Försörjningsstöd -3 012 tkr -2 457 tkr 

Avgifter och bidrag -2 689 tkr -4 366 tkr 

Transport -1 289 tkr -1 480 tkr 

SUMMA -322 414 tkr -315 163 tkr 

   

Not 3 - Skatteintäkter 2019-07-31 2018-07-31 

Allmän kommunalskatt 215 238 tkr 203 662 tkr 

Slutavräkning 18/17 346 tkr -990 tkr 

Preliminär slutavräkning 19/18 -4 059 tkr 8 tkr 

SUMMA 211 525 tkr 202 680 tkr 

   

Not 4 - Generella statsbidrag/utjämning 2019-07-31 2018-07-31 

Inkomstutjämning 54 925 tkr 51 935 tkr 

Kostnadsutjämning 11 640 tkr 8 086 tkr 

Regleringsbidrag/avgift 3 305 tkr 721 tkr 

Fastighetsavgift 10 419 tkr 10 032 tkr 

LSS-utjämning 3 751 tkr 1 817 tkr 

Välfärdsmiljarderna 1 391 tkr 1 530 tkr 

SUMMA 85 432 tkr 74 121 tkr 

   

Not 5 - Finansiella intäkter 2019-07-31 2018-07-31 
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Not 1 - Verksamhetens intäkter 2019-07-31 2018-07-31 

Räntebidrag 0 tkr 0 tkr 

Räntor bankmedel 1 035 tkr 1 571 tkr 

Övriga finansiella intäkter 84 tkr 54 tkr 

SUMMA 1 119 tkr 1 625 tkr 

   

Not 6 - Finansiella kostnader 2019-07-31 2018-07-31 

Ränta långfristiga lån 0 tkr 0 tkr 

Ränta kortfristiga lån 0 tkr -1 tkr 

Ränta pensionsförmåner 0 tkr 0 tkr 

Övriga finansiella kostnader -81 tkr -134 tkr 

SUMMA -81 tkr -135 tkr 

   

Not 7 - Delårets resultat 2019-07-31 2018-07-31 

Årets resultat enligt resultaträkningen 36 031 tkr 20 399 tkr 

Avgår; samtliga realisationsvinster 0 tkr -26 tkr 

Tillägg; realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr 

Tillägg; realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr 

Tillägg; orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 tkr 0 tkr 

Avgår: återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

0 tkr 0 tkr 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 36 031 tkr 20 373 tkr 

Avgår: medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr 

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr 

Summa balanskravsresultat efter RUR 36 031 tkr 20 373 tkr 

Avgår: övriga justeringar 0 tkr 0 tkr 

Tillägg: övriga justeringar - Ripsräntan 0 tkr 0 tkr 

Årets balanskravsresultat 36 031 tkr 20 373 tkr 

7.13 Balansräkning  

BALANSRÄKNING 
Kommun 

2019-07-31 
Kommun 

2018-07-31 
Kommun 

2018-12-31 
Koncern 

2019-07-31 

     

TILLGÅNGAR 405 535 tkr 358 997 tkr 365 888 tkr 974 217 tkr 

Anläggningstillgångar 208 167 tkr 173 365 tkr 185 095 tkr 744 311 tkr 

Materiella anläggningstillgångar     
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BALANSRÄKNING 
Kommun 

2019-07-31 
Kommun 

2018-07-31 
Kommun 

2018-12-31 
Koncern 

2019-07-31 

Mark och byggnader 1) 147 898 tkr 117 285 tkr 128 659 tkr 683 119 tkr 

Maskiner och inventarier 2) 38 021 tkr 33 713 tkr 34 129 tkr 39 004 tkr 

Finansiella anläggningstillgångar 3) 22 248 tkr 22 367 tkr 22 307 tkr 22 188 tkr 

Omsättningstillgångar 197 368 tkr 185 632 tkr 180 793 tkr 229 906 tkr 

Exploateringsmark/Förråd 4) 4 315 tkr 4 315 tkr 4 315 tkr 4 414 tkr 

Fordringar 5) 47 473 tkr 49 637 tkr 31 586 tkr 50 764 tkr 

Kassa och bank 6) 145 580 tkr 131 680 tkr 144 892 tkr 174 728 tkr 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 405 535 tkr 358 997 tkr 365 888 tkr 974 217 tkr 

Eget kapital 300 337 tkr 260 947 tkr 264 306 tkr 337 010 tkr 

varav periodens resultat 7) 36 031 tkr 20 399 tkr 23 758 tkr 47 505 tkr 

Avsättningar 34 642 tkr 25 105 tkr 30 626 tkr 37 505 tkr 

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 8) 34 642 tkr 25 105 tkr 30 626 tkr 37 505 tkr 

Skulder 70 556 tkr 72 945 tkr 70 956 tkr 599 702 tkr 

Kortfristiga skulder 9) 65 163 tkr 69 632 tkr 65 673 tkr 89 160 tkr 

Långfristiga skulder 10) 5 393 tkr 3 313 tkr 5 283 tkr 510 542 tkr 

     

ANSVARSFÖRBINDELSER 1 393 183 tkr 1 173 381 tkr 1 416 957 tkr  

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
skulder 

    

eller ansvarsförbindelser inklusive särskild löneskatt 125 326 tkr 131 176 tkr 128 179 tkr  

Borgensförbindelser 11) 778 162 tkr 628 179 tkr 778 162 tkr  

Garantiförbindelse leasing/lokalhyra 12) 489 695 tkr 414 026 tkr 510 616 tkr  
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 

NOT 1 MARK OCH BYGGNADER 2019-07-31 2018-07-31 

Markreserv   

Ackumulerad investeringsutgift 9 527 tkr 9 377 tkr 

Ackumulerad avskrivning 0 tkr 0 tkr 

Periodens investeringar 206 tkr 37 tkr 

Avskrivningar 0 tkr 0 tkr 

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr -226 tkr 

Utgående bokfört värde 9 733 tkr 9 414 tkr 

Publika fastigheter   

Ackumulerad investeringsutgift 59 914 tkr 58 555 tkr 

Ackumulerad avskrivning -16 572 tkr -15 439 tkr 

Periodens investeringar 114 tkr 639 tkr 

Avskrivningar -663 tkr -644 tkr 

Just bokf värde 0 tkr -304 tkr 

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående bokfört värde 42 793 tkr 42 807 tkr 

Fastigheter för affärsverksamhet   

Ackumulerad investeringsutgift 107 874 tkr 95 125 tkr 

Ackumulerad avskrivning -32 876 tkr -30 980 tkr 

Periodens investeringar 20 856 tkr 2 380 tkr 

Avskrivningar -1 273 tkr -1 044 tkr 

Just bokf värde 0 tkr -1 208 tkr 

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående bokfört värde 94 581 tkr 64 273 tkr 

Fastigheter för annan verksamhet   

Ackumulerad investeringsutgift 791 tkr 815 tkr 

Ackumulerad avskrivning 0 tkr 0 tkr 

Periodens investeringar 0 tkr 0 tkr 

Avskrivningar 0 tkr 0 tkr 

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr -24 tkr 

Utgående bokfört värde 791 tkr 791 tkr 

SUMMA 147 898 tkr 117 285 tkr 

   

NOT 2 MASKINER OCH INVENTARIER 2019-07-31 2018-07-31 
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NOT 1 MARK OCH BYGGNADER 2019-07-31 2018-07-31 

Maskiner   

Ackumulerad investeringsutgift 7 298 tkr 6 871 tkr 

Ackumulerad avskrivning -5 676 tkr -5 319 tkr 

Periodens investeringar 606 tkr 81 tkr 

Avskrivningar -224 tkr -207 tkr 

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående bokfört värde 2 004 tkr 1 426 tkr 

Inventarier   

Ackumulerad investeringsutgift 36 870 tkr 35 047 tkr 

Ackumulerad avskrivning -23 956 tkr -21 590 tkr 

Periodens investeringar 1 098 tkr 407 tkr 

Avskrivningar -1 356 tkr -1 344 tkr 

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr -29 tkr 

Utgående bokfört värde 12 656 tkr 12 491 tkr 

Bilar och transportmedel   

Ackumulerad investeringsutgift 1 800 tkr 1 800 tkr 

Ackumulerad avskrivning -1 483 tkr -1 317 tkr 

Periodens investeringar 0 tkr 0 tkr 

Avskrivningar -97 tkr -97 tkr 

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående bokfört värde 220 tkr 386 tkr 

Övriga maskiner och inventarier   

Ackumulerad investeringsutgift 45 989 tkr 35 591 tkr 

Ackumulerad avskrivning -26 713 tkr -19 206 tkr 

Periodens investeringar 8 412 tkr 6 972 tkr 

Avskrivningar -4 548 tkr -3 947 tkr 

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående bokfört värde 23 140 tkr 19 410 tkr 

SUMMA 38 020 tkr 33 713 tkr 

   

NOT 3 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2019-07-31 2018-07-31 

Förenade Småkommuners Försäkring AB 2 300 tkr 2 300 tkr 

Inera AB 42 tkr 42 tkr 

Kommunassurans syd 516 tkr 516 tkr 
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NOT 1 MARK OCH BYGGNADER 2019-07-31 2018-07-31 

Lekebergs Kommunala Holding AB 100 tkr 100 tkr 

Vätternvatten AB 927 tkr 927 tkr 

Örebro rådhus AB 2 tkr 2 tkr 

Kommuninvest Ekonomiska Förening 6 743 tkr 6 743 tkr 

Förlagslån Kommuninvest 1 000 tkr 1 000 tkr 

Sannagatan, Fjugesta 9 tkr 9 tkr 

Privatpersoner 0 tkr 0 tkr 

Lekebergs Kommunala Holding AB 8 400 tkr 8 400 tkr 

Vrethammar 805 tkr 924 tkr 

Knista- Sanna 1 404 tkr 1 404 tkr 

SUMMA 22 248 tkr 22 367 tkr 

   

NOT 4 FÖRRÅD OCH EXPLOATERING 2019-07-31 2018-07-31 

Exploateringsmark 4 315 tkr 4 315 tkr 

SUMMA 4 315 tkr 4 315 tkr 

   

NOT 5 FORDRINGAR 2019-07-31 2018-07-31 

Kundfordringar 4 022 tkr 3 067 tkr 

Interimsfordringar 37 493 tkr 45 540 tkr 

Momsfordran 5 958 tkr 1 030 tkr 

SUMMA 47 473 tkr 49 637 tkr 

   

NOT 6 KASSA OCH BANK 2019-07-31 2018-07-31 

Bank 145 539 tkr 131 632 tkr 

Handkassor 41 tkr 48 tkr 

SUMMA 145 580 tkr 131 680 tkr 

   

NOT 7 EGET KAPITAL 2019-07-31 2018-07-31 

Ingående eget kapital 264 306 tkr 240 548 tkr 

Periodens resultat 36 031 tkr 20 399 tkr 

SUMMA 300 337 260 947 tkr 

   

NOT 8 AVSÄTTNINGAR PENSIONER 2019-07-31 2018-07-31 

Ingående avsättningar för pension 24 647 tkr 13 898 tkr 
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NOT 1 MARK OCH BYGGNADER 2019-07-31 2018-07-31 

Pensionsutbetalningar -308 tkr -262 tkr 

Nyintjänad pension 2 948 tkr 6 130 tkr 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 719 tkr 521 tkr 

Sänkning av diskonteringsräntan 0 tkr 0 tkr 

Nya efterlevande pensioner 0 tkr 0 tkr 

Särskild Löneskatt 6 763 tkr 4 901 tkr 

Övrig post -128 tkr -83 tkr 

SUMMA utgående avsättningar pension 34 641 tkr 25 105 tkr 

   

NOT 9 KORTFRISTIGA SKULDER 2019-07-31 2018-07-31 

Leverantörsskulder 4 908 tkr 5 832 tkr 

Preliminär skatt anställda 5 776 tkr 5 113 tkr 

Arbetsgivaravgifter 6 671 tkr 6 107 tkr 

Semesterlöneskuld 8 358 tkr 10 124 tkr 

Interimsskulder 25 998 tkr 29 412 tkr 

Momsskuld 0 tkr 0 tkr 

Individuell del pensioner 9 913 tkr 9 322 tkr 

Övriga skulder 3 539 tkr 3 722 tkr 

SUMMA 65 163 tkr 69 632 tkr 

   

NOT 10 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2019-07-31 2018-07-31 

Anslutningsavgifter VA 5 393 tkr 3 313 tkr 

SUMMA 5 393 tkr 3 313 tkr 

   

NOT 11 BORGENSFÖRBINDELSER 2019-07-31 2018-07-31 

LekebergsBostäder AB 287 500 tkr 267 500 tkr 

Lekebergs Kommunfastigheter AB 490 640 tkr 360 640 tkr 

Egna hem 22 tkr 39 tkr 

SUMMA 778 162 tkr 628 179 tkr 

   

NOT 12 LEASING OCH HYRA 2019-07-31 2018-07-31 

Bilar 76 tkr 1 188 tkr 

Lokalhyra 489 619 tkr 412 838 tkr 

SUMMA 489 695 tkr 414 026 tkr 
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Solidariskt borgensåtagande 

Lekebergs kommun har i maj 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga kommuner och landsting/regioner som är medlemmar i Kommuninvest 
ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid 
ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lekebergs kommuns ansvar enligt 
ovan nämnda borgens förpliktelse, kan noteras att per 2019-06-30 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 457 518 225 tkr och totala 
tillgångar till 455 142 673 tkr. Lekebergs kommuns andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 562 844 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 561 473 tkr. 
Lekebergs kommun har en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,12 %. 

7.14 Kassaflödesanalys 

KASSAFLÖDESANALYS 
Kommun 

2019-07-31 
Kommun 

2018-07-31 
Koncern 

2019-07-31 

Resultat per den 31 juli 36 031 tkr 20 399 tkr 47 505 tkr 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 016 tkr 7 816 tkr 4 016 tkr 

Avskrivningar 8 161 tkr 7 283 tkr 20 046 tkr 

MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN 48 208 tkr 35 498 tkr 71 567 tkr 

    

Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga fordringar -15 887 tkr -21 907 tkr -14 322 tkr 

Ökning(-) /minskning(+) av förråd 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Ökning(+) /minskning(-) av kortfristiga skulder -510 tkr 2 812 tkr 7 528 tkr 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 31 811 tkr 16 403 tkr 64 772 tkr 

    

Investering i materiella anläggningstillgångar -31 292 tkr -10 516 tkr -51 386 tkr 

Investeringsbidrag 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 tkr 53 tkr 0 tkr 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 tkr -869 tkr 0 tkr 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 519 tkr 5 071 tkr 13 386 tkr 

    

Page 212 of 607



   
 

46 

  

KASSAFLÖDESANALYS 
Kommun 

2019-07-31 
Kommun 

2018-07-31 
Koncern 

2019-07-31 

Upptagna lån 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Lösen av lån 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Ökning(+) /minskning(-) av långfristiga skulder 110 tkr 3 313 tkr -3 880 tkr 

Ökning(-) /minskning(+) av långfristiga fordringar 59 tkr 0 tkr 64 tkr 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 688 tkr 8 384 tkr 9 570 tkr 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE 688 tkr 8 384 tkr 9 570 tkr 

Likvida medel vid årets början 144 892 tkr 123 296 tkr 165 158 tkr 

Likvida medel vid periodens slut 145 580 tkr 131 680 tkr 174 728 tkr 

  

7.15 VA-verksamhet 

 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 
VA Utfall 

          19-07-31 

VA Utfall 

 18-07-31 

Verksamhetens intäkter    

Externa intäkter 1 7 096 tkr 6 638 tkr 

Interna intäkter 2 0 tkr 0 tkr 

Verksamhetens kostnader    

Externa kostnader 3 -3 622 tkr -3 744 tkr 

Interna kostnader 4 -511 tkr -480 tkr 

Avskrivningar 5 -1 275 tkr -2 255 tkr 

VERKSAMHETENS NETTO  1 688 tkr 159 tkr 

    

Finansiella intäkter  0 tkr 0 tkr 

Finansiella kostnader 6 -638 tkr -457 tkr 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -1 050 tkr -297 tkr 

    

ÅRETS RESULTAT  -1 050 tkr -297 tkr 

VA-verksamheten särredovisas enligt lag "Lagen om allmänna vattentjänster" 
(LAV07), men ingår under Kommunstyrelsens verksamheter. 

VA-verksamheten producerar och distribuerar dricksvatten samt omhändertar och 
renar spillvatten, vidare omhändertas också dagvatten. I VA-verksamheten ingår att 
projektera, upphandla nybyggnation och reinvestering i VA-anläggningar. 

Under perioden har VA-arbetet till huvuddel omfattat Örebrovatten-ledningen och 
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Vretavägens VA-verksamhetsområde samt tillbyggnad av slamhall vid kommunens 
avloppsreningsverk. Örebrovattenprojektet har genomförts i huvudsak enligt plan. 
Projektet är stort och mycket komplext och under sommarmånaderna har de slutliga 
arbetena genomförts. Det som återstår är kontroller, inkoppling av systemet samt 
slutbesiktning. VA-verksamhetsområde Vretavägen har byggts ut med viss försening i 
förhållande till plan. Det arbete som återstår är att nätägaren för elnätet ska dra in el 
till de ingående pumpstationerna, att detta inte genomförts är orsaken till den 
försening som uppstått. 

Under perioden har tillståndsansökan tagits fram och lämnats in för driften av 
avloppsreningsverket i Fjugesta. Detta är nödvändigt för att kunna fortsätta att driva 
avloppsreningsverket. Bedömningen är redan nu att det nya tillståndet kommer att 
kräva omfattande utvecklingsåtgärder på avloppsreningsverket, det kommer att 
ställas hårdare miljökrav samtidigt som kommunen växer och fler abonnenter ansluts 
i systemet. VA-ansvarig tjänsteperson har genomfört kontinuerlig utredning för att få 
klarhet i abonnentläget i kommunen. Viss eftersläpning av dokumentation har 
resulterat i att abonnenter hamnat mellan stolarna. Arbetet med att få full kontroll 
kommer att fortgå tills målet nås. Nytt databassystem för VA (VABAS) beställdes och 
installerades under 2018. Detta har inte kunnat komma till sin användning pga en rad 
externa faktorer. Sannolikt avvecklas systemet under 2019 och ersätts av ett mer 
användarvänligt system. Under perioden har ny ABVA tagits fram och beslutats. Till 
dessa bestämmelser har även kompletterande informationsmaterial rörande vatten 
och avlopp i Lekeberg tagits fram. 

Förebyggande underhåll har genomförts genom spolning av del av ledningsnätet, 
kartläggning av ledningsnätet, vattenmätarbyten o s v. Ramavtal har tecknats med 
tre entreprenörer i syfte att täcka behovet av kommunens VA-underhåll. 

Delårsresultatet för VA-verksamheten per 31 juli visar på ett resultat med 1 050 tkr. 
Verksamhetens driftkostnader prognostiseras att på helåret lämna ett överskott med 
1 000 tkr. Den främsta orsaken är att investeringen gällande Örebro Vatten inte 
kommer färdigställas i år och där prognosen för helåret är att det kommer nyttjas 
18 000 tkr. Resterande del skjuts fram till nästa år. 

BALANSRÄKNING (tkr) Not 
VA Utfall 
19-07-31 

VA Utfall 
18-07-31 

TILLGÅNGAR  97 091 tkr 67 984 tkr 

    

Anläggningstillgångar  93 655 tkr 63 173 tkr 

Anläggningar, mark och byggnader 1 93 552 tkr 62 974 tkr 

Bilar och transportmedel 2 76 tkr 107 tkr 

Inventarier 3 27 tkr 92 tkr 

    

Omsättningstillgångar  3 436 tkr 4 810 tkr 

Kassa och bank 4 2 476 tkr 2 153 tkr 

Fordringar 5 960 tkr 2 658 tkr 
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BALANSRÄKNING (tkr) Not 
VA Utfall 
19-07-31 

VA Utfall 
18-07-31 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  97 091 tkr 67 984 tkr 

    

Eget kapital    

därav periodens resultat  1 050 tkr -297 tkr 

    

Skulder  97 091 tkr 67 984 tkr 

Kortfristiga skulder 6 1 532 tkr 1 000 tkr 

Långfristiga skulder 7 95 559 tkr 66 983 tkr 

  

 Noter till resultaträkningen - VA verksamheten 

Not 1 - Externa intäkter 19-07-31 18-07-31 

Konsumtionsavgifter 6 715 tkr 5 964 tkr 

Anslutningsavgifter 81 tkr 374 tkr 

Övriga intäkter 300 tkr 300 tkr 

SUMMA 7 096 tkr 6 638 tkr 

   

Not 2 - Interna intäkter (Inom kommunens räkenskap) 19-07-31 18-07-31 

VA-avgifter 0 tkr 0 tkr 

SUMMA 0 tkr 0 tkr 

   

Not 3 - Externa kostnader 19-07-31 18-07-31 

Anläggningsmaterial -143 tkr -235 tkr 

Tjänster -3 479 tkr -3 308 tkr 

Övrigt 0 tkr -201 tkr 

SUMMA -3 622 tkr -3 744 tkr 

   

Not 4 - Interna kostnader 19-07-31 18-07-31 

Fördelade kostnader från tekniska avdelningen   

Personalkostnad -491 tkr -460 tkr 

Städkostnad -20 tkr -20 tkr 

Övriga kostnader enligt driftredovisningen 0 tkr 0 tkr 

SUMMA -511 tkr -480 tkr 
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Not 1 - Externa intäkter 19-07-31 18-07-31 

   

Not 5 - Avskrivningar 19-07-31 18-07-31 

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar. Beräknat 
på anskaffningsvärdet. 

-1 275 tkr -1 047 tkr 

Utrangering 0 tkr -1 208 tkr 

SUMMA -1 275 tkr -2 255 tkr 

   

Not 6 - Finansiella kostnader 19-07-31 18-07-31 

Ränta på anläggningstillgångar. Baserad på internränta -638 tkr -457 tkr 

SUMMA -638 tkr -457 tkr 

  

Noter till balansräkningen - VA-verksamheten 

Not 1 - Anläggningar, mark och byggnader 19-07-31 18-07-31 

Bokfört värde 1 januari 73 915 tkr 62 819 tkr 

Periodens anskaffningar 20 856 tkr 2 353 tkr 

Just bokf värde 0 tkr -1 208 tkr 

Avskrivningar -1 219 tkr -990 tkr 

SUMMA 93 552 tkr 62 974 tkr 

   

Not 2 - Bilar och transportmedel 19-07-31 18-07-31 

Bokfört värde 1 januari 94 tkr 125 tkr 

Periodens anskaffningar 0 tkr 0 tkr 

Avskrivningar -18 tkr -18 tkr 

SUMMA 76 tkr 107 tkr 

   

Not 3 - Inventarier 19-07-31 18-07-31 

Bokfört värde 1 januari 64 tkr 131 tkr 

Periodens anskaffningar 0 tkr 0 tkr 

Avskrivningar -37 tkr -39 tkr 

SUMMA 27 tkr 92 tkr 

   

Not 4 - Kassa och bank 19-07-31 18-07-31 

Bankmedel 2 476 tkr 2 153 tkr 

SUMMA 2 476 tkr 2 153 tkr 
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Not 1 - Anläggningar, mark och byggnader 19-07-31 18-07-31 

   

Not 5 - Fordringar 19-07-31 18-07-31 

VA-intäkter 960 tkr 2 658 tkr 

SUMMA 960 tkr 2 658 tkr 

   

Not 6 - Kortfristiga skulder 19-07-31 18-07-31 

Leverantörsskulder 275 tkr 23 tkr 

Interimsskulder 280 tkr 0 tkr 

Avräkning gentemot kommunen 977 tkr 977 tkr 

SUMMA 1 532 tkr 1 000 tkr 

   

Not 7 - Långfristiga skulder 19-07-31 18-07-31 

Lån för finansiering av materiella anläggningstillgångar 90 165 tkr 66 582 tkr 

Anslutningsavgifter 5 394 tkr 401 tkr 

SUMMA 66 983 tkr 66 983 tkr 
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8 Redovisningsprinciper 
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det 
innebär att kommunens anskaffningskostnader för aktier i holdingbolaget har 
eliminerats mot bolagets eget kapital. Vid konsolideringen har proportionell metod 
använts vilket innebär att tillgångar, skulder, intäkter och kostnader tagits upp till 
100 %. Detta motsvarar kommunens ägarandel i bolaget. Eliminering har gjorts av 
koncerninterna mellanhavanden som t ex hyror och VA-avgifter. Vid upprättandet av 
den sammanställda redovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit 
vägledande. Någon justering har dock inte gjorts för olikheter i avskrivningsprinciper. 

DEN KOMMUNALA REDOVISNINGSLAGEN 

Den kommunala redovisningslagens bestämmelser har i allt väsentligt tillämpats i 
både bokföring och bokslut. Här regleras hur kommunens ekonomiska resultat och 
finansiella ställning ska redovisas i en resultaträkning, balansräkning samt 
kassaflödesanalys. För att beskriva kommunens interna redovisning används en drift- 
och investeringsredovisning. Dessutom ska kommunen upprätta en sammanställd 
redovisning. Denna utgörs av resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för 
kommunen och de kommunala bolagen. 

Poster i resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys har i förekommande fall 
justerats för föregående år med den tillämpning som gäller för räkenskapsåret. 

TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER 

Kommunens affärsverksamhet innefattar vatten- och avlopp samt 
renhållningsverksamheten. De båda är taxefinansierade till 100 %. När det gäller 
renhållningskollektivet tillhör det numera Sydnärkes kommunalförbund och 
redovisas således där. För vatten- och avloppskollektivet redovisas det årliga 
resultatet separat i enlighet med ”Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412”. 
Detta innebär att verksamheten särredovisas både när det gäller det egna kapitalet 
men också upprättande av resultat- och balansräkningar. Allt för att en bedömning 
ska kunna ske om eventuellt överuttag. Inga kommungemensamma kostnader har 
fördelats, dvs. vatten- och avloppskollektivet har inte betalt för exempelvis 
övergripande administration, växel och dyl. 

Skatteintäkter – skatterna beräknas utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
prognoser. 

Kostnader och intäkter - som är hänförliga till perioden och är av väsentligt belopp 
har periodiserats. I delårsrapporten definierar vi väsentligt belopp till minst 100 tkr. 

Personalkostnader - för timanställdas tid, övertid och OB-ersättningar redovisas 
månaden efter utbetalning. När det gäller 2019 års löneökningar, så är alla 
fackförbund klara och dessa är uppbokade på perioden enligt förhandlingsunderlag. 

Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt som betalas i augusti, men avser juli har 
skuldbokförts. Arbetsgivaravgifterna har påverkat delårsresultatet. 

Semesterlöneskuldens förändring mellan årsskiftet och perioden, för outtagen 
semester och övertid, har redovisats som kortfristig skuld samt som kostnad/minskad 
kostnad i redovisningen för finansförvaltningen. 
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Anläggningstillgångar och inventarier är upptagna till anskaffningsvärdet minskat 
med eventuella investeringsbidrag och avskrivningar. Med anläggningstillgång och 
inventarier avses objekt med en ekonomisk livslängd på minst tre år och med en total 
utgift på ett basbelopp (2019: 46 500 kronor) exklusive mervärdesskatt. Enligt RKRs 
rekommendation 11.4 "materiella anläggningstillgångar", så ska avskrivningarna 
spegla hur tillgångarna förbrukas. Skillnader på förbrukning och nyttjandeperioder på 
betydande komponenter ska beaktas. Lekebergs kommun tillämpar 
komponentavskrivning. 

Förråd har värderats enligt lägsta värdets princip. 

Kapitalkostnader är den samlade benämningen på avskrivningar och intern ränta. 
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Internräntan har 2019 
uppgått till 1,5 procent. Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas 
anskaffningsvärden. Avskrivningar har beräknats enligt nominell metod. 
Avskrivningen påbörjas halvårsvis efter anskaffning. 

  

Pensionsförmåner intjänade 2019 (avseende inkomster upp till 7,5 basbelopp) 
kommer att betalas ut till de anställda under 2020. Dessa redovisas därför som en 
kortfristig skuld. Pensioner avseende inkomster över 7,5 basbelopp redovisas som 
avsättning. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, med 
undantag för garantipensioner som redovisas som avsättning. Ansvarsförbindelsen 
inkluderar löneskatt med 24,26 %. 

  

AVSKRIVNINGSTIDER LEKEBERGS KOMMUN  

IT-investeringar; Datorer, servrar mm 3-5 år 

Maskiner och inventarier 5-20 år 

Fordon och andra transportmedel 5-10 år 

Publika fastigheter 10-33 år 

Fastigheter för affärsverksamhet 20-33 år 

Markanläggningar 20-50 år 

  

  

AVSKRIVNINGSTIDER KOMMUNALA BOLAG  

Byggnader 33-50 år 

Markanläggningar 20 år 

Maskiner och inventarier 3-20 år 
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9 Ord- och begreppsförklaringar 
Anläggningstillgångar - Fast och lös egendom som är avsedd för stadigvarande 
innehav. Fastigheter, fordon, maskiner är exempel på materiella 
anläggningstillgångar, medan aktier och andelar är finansiella anläggningstillgångar. 

Avskrivningar - Avser planmässig värdenedsättning av anläggningstillgång. 

Avsättningar - Ekonomiska förpliktelser som är säkra men ovissa till belopp eller till 
den tidpunkt då de ska infrias. 

Balansräkning - Redovisar översiktlig sammanställning av tillgångar och eget kapital 
samt skulder. 

Demografi - Vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek eller 
sammansättning. 

Eget kapital - Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder, d v s hur 
mycket av tillgångarna som finansierats av egna medel. 

Finansnetto - Redovisar skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader i 
resultaträkningen. 

Interimpost - Fordran eller skuld mellan olika redovisningsår, se periodisering. 

Internränta - Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) 
som utnyttjas inom en viss verksamhet. 

Kapitalkostnad - Är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna. 
Avser ersättning för det kapital som utnyttjas av nämnden. Kapitalkostnad består av 
avskrivning och intern ränta. 

Kortfristiga skulder - Kortfristiga lån och skulder som förfaller till betalning inom ett 
år. 

Kassaflödesanalys - Översiktlig sammanställning av hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet m.m. har bidragit till rörelsekapitalets förändring. 

Likvida medel - Anger vilken betalningsberedskap som finns på kort sikt. Likvida 
medel består av kontanter och banktillgodohavanden. 

Likviditet - Redovisar betalningsberedskap på kort sikt. 

Långfristiga lån - Skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare. 

Nettoinvesteringar - Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m.m. 

Nettokostnader - Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel. 

Nyckeltal - Mäter förhållandet mellan två storheter, exempelvis andelen eget kapital 
i procent av de totala tillgångarna (soliditet). 

Omsättningstillgångar - Är summan av likvida medel, kortfristiga fordringar och 
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas i likvida medel. 

Periodisering - Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna 
tillkommer eller förbrukas. 

Resultaträkning - Översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet och hur den 
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påverkat eget kapital. 

Rörelsekapital - Är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt. 

Skattesats - Anger hur stor andel per intjänad hundralapp som ska erläggas i 
kommunalskatt. 

Skatteunderlag - Totalsumman av kommunmedborgarnas beskattningsbara inkomst 
dividerat med 100. 

Soliditet - Redovisar andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden av 
egenfinansiering av tillgångar. 

Skuldsättningsgrad - Skulder dividerat med eget kapital. 

Transfereringar - Avser bostadsbidrag, socialbidrag, bidrag till främmande 
inrättningar m.m. 
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Ludvig Wreth  (Utredare)
Lina Hagbrand  (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §99

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

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

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

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

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

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

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Powerpoint - Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun - (78284)
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Intern kontrollrapport 2, 2019 
för kommunstyrelsen

11

KS 19-469
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (2)

Dnr: KS 19-469

   

Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport 2 2019 för 
kommunstyrelsen

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

Rapport två avser genomförda interna kontroller och uppföljningar april-juli utifrån 
de risker och planerade kontrollmoment som finns i den antagna intern 
kontrollplanen för 2019. Totalt var elva kontrollmoment planerade för denna period 
och utav dessa visade sju på ingen avvikelse, tre på mindre avvikelse och en på större 
avvikelse. 

Avvikelser och åtgärder 
Kontrollmoment kontroll av brandskyddsprotokoll bedömdes ha en större avvikelse. 
Anledningen till avvikelsen beror på att denna kontroll skulle genomföras fysiskt via 
besök hos respektive verksamhet, vilket inte hunnits med. För att effektivisera 
arbetet med kontroll av brandskyddsprotokoll pågår en digitalisering av detta genom 
ett nytt system. Implementeringen av systemet är en prioritering till hösten och 
kommer föranleda att verksamheterna själva kommer kunna registrera och följa upp 
sina brandskyddsrundor. Vidare visade kontrollmoment kontrollera att befintlig 
förteckning är aktuell på en mindre avvikelse. Kontrollen genomfördes via ett 
totalurval och totalt identifierades nio fel, vilka kunde åtgärdas av tjänstepersonen 
som genomförde kontrollmomentet.

Vid genomförd kontroll av kontrollmoment backup Platina identifierades en mindre 
avvikelse. Den plan som finns vid ”backuper” för Platina har utförts dagligen. 
Däremot finns det vissa avvikelser för perioden som dels orsakats av störningar i 
nätverk men även genom att utrymmet på diskarna varit begränsat. IT har en rutin 
för att åtgärda dessa avvikelser som går ut på att skapa en incident vid varje 
avvikelse. När en incident skapas blir det till ett ärende i ärendehanteringssystemet 
Effecte som säkerställer att dessa avvikelser hanteras. Avslutningsvis identifierades 
även en mindre avvikelse avseende kontroll av mertidsjournal. Momentet avser att 
kontrollera att kommunen följer arbetstidslagens regler om maximalt mertids- och 
övertidsuttag. Totalt upptäcktes två avvikelser vid kontrollen och åtgärden som 
vidtagits är att en rutin aktualiserats. 
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 2 (2)

Dnr: KS 19-469

Förslag på uppföljning av riktlinjer och policys
Ett kontrollmoment i Kommunstyrelsens interna kontroll är att stämma av med 
politik kring prioritering av vilka policys/riktlinjer som ska kontrolleras. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram två förslag på riktlinjer/policys som kan 
följas upp per den 31 oktober och per den 31 december. Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts uppdrag är att besluta om vilket av dessa två förslag som ska följas 
upp vid de två återstående uppföljningstillfällena för 2019.  

Förslag 1 - Riktlinjer för sociala medier: 

Riktlinjer för sociala medier fastställdes av Kommunstyrelsen 2016-01-18. 
Förvaltningens motivering till valet av denna riktlinje är att den är av vikt ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. Detta har även en anknytning till ett av Kommunstyrelsen 
beslutade nämndmål, ”Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun”.

Förslag 2 - Astma- och allergipolicy: 

Astma- och allergipolicyn fastställdes av Kommunstyrelsen 2016-10-18. 
Förvaltningens motivering till valet av denna policy är att den är av vikt ur ett 
hälsoperspektiv. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppföljning ska ske av Riktlinjer för 
Sociala medier. 

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2 för 2019

LEKEBERGS KOMMUN
 

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

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

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras 

 När rapportering ska ske 

 Genomförd riskbedömning 

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

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

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden: 

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

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 19 

 

12 19 9 

11 10 

18 

17 16 8 7 6 5 1 

15 4 14 13 

3 2 

15 4 

Page 232 of 607



  2019-08-19 

 

5 

 

Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

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

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

1. Osannolik 4. Allvarlig 4 

3  Information försvinner eller kommer i fel 
händer 

1. Osannolik 4. Allvarlig 4 

Ekonomi  4  Person som ej har behörighet 
beslutsattesterar 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

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

6  Beställaren beslutattesterar sina egna 
fakturor 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

7  Hantering av och redovisning av 
handkassor sker felaktigt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

8  Kortinnehavaren missbrukar kortet för 
inköp till privat bruk 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

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

10  Kommunen följer inte arbetstidslagens 
regler för mertidsarbete. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

11  Personal med flextid följer inte fastställda 
rutiner. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

12  Kommunen uppfattas inte som en attraktiv 
arbetsgivare 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 

Verksamhetsspecifik  13  Kommunen är inte tillräckligt förberedd på 
en samhällsstörning 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

14  Ökad brandrisk om verksamheter inte 2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

bedriver systematiskt brandskyddsarbete 

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

16  Undermålig väghållning 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

17  Trasig belysningsanläggning 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

18  Förhöjda kostnader vid total- och 
utförarentreprenader 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

19  Medarbetare och förtroendevalda följer 
inte politiskt beslutade policys och 
riktlinjer 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Politiska beslut verkställs inte 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Redovisning av ej verkställda beslut till ansvarig 
instans 

Kommentar 

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

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

Kommentar 

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

Kontroll tillfälle tre  Ej påbörjad 2019-10-31 Kajsa Rosén 

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

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod Kommentar 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontrollera loggar på slumpvis utvalda 
sekretessärenden i Platina 

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

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

Kommentar 

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

Kontroll tillfälle tre  Ej påbörjad 2019-10-31 Kajsa Rosén 

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

2.1.3 Information försvinner eller kommer i fel händer 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Kontrollera backup tas av Platina 

Kommentar 

Den plan för backuper som finns för Platina har skett dagligen. Det finns dock avvikelser för 
perioden vilket orsakats av störningar i nätverk och begränsats utrymme på diskarna. 

Åtgärd: IT har som rutin att vid varje avvikelse skapa en incident, som blir ett ärende i deras 
ärendehanteringssystem Effecte för att på så sätt säkerställa att avvikselserna hanteras. 

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

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Person som ej har behörighet beslutsattesterar 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

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

Kommentar  

 Beslutsattestant för ansvar 153 saknades i behörighetssystemet. Åtgärdat 190807 
enligt förteckningen. 

 Två personer var behöriga att beslutsattestera på ansvar 11 och 89 men fanns ej med 
i förteckningen för beslutsattestanter för dessa ansvar. Åtgärdat 190807. 

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

 Beslutattestant för ansvar 2 och 5 finns ej med i förteckningen för kommundirektör. 
Justeras i respektive förteckning. 

 En var behörig för ansvar 5301 och 5303 i systemet men ej med i förteckningen. 
Åtgärdat 190812. 

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

 En ersättare för ansvar 5308 saknades i behörighetssystemet. Åtgärdat 190812. 

 Två personer var behöriga för ansvar 2 i systemet men fanns ej med på förteckningen. 
Åtgärdat 190812. 

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

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

2.2.2 Inköp görs utanför ramavtal 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod Kontroll tillfälle två  Inga avvikelser 2019-07-30 Gunilla Ljungstedt 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Kontroll tillfälle tre  Ej påbörjad 2019-10-31 Gunilla Ljungstedt 

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

2.2.3 Beställaren beslutattesterar sina egna fakturor 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll att besluts och mottagarattest ej är samma 
person 

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

Metod 
Stickprov av inköp på tio slumpmässigt framtagna 
fakturor 

Kommentar 

Inga avvikelser på de slumpmässigt framtagna verifikaten. 

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

Stickprov tillfälle tre  Ej påbörjad 2019-10-30 Gunilla Ljungstedt 

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

2.2.4 Hantering av och redovisning av handkassor sker felaktigt 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av redovisning, kvitton, kontanter och 
förvaring 

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

Metod 
Kontroll av redovisning, kvitton, kontanter vid 
påfyllning av handkassa. 
Kvitton och kontanter stämmer med utkvitterat 
belopp. 
Även kontroll hur förvaring av kontanter görs genom 
avstämning med ansvarig för handkassan. 
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2.2.5 Kortinnehavaren missbrukar kortet för inköp till privat bruk 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

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

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

2.3 Personal 

2.3.1 Frånvaro rapporteras inte i självservice 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

 Mindre avvikelser 2019-04-30 Carina Åkesson 

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

Kommentar 

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

Det var enbart ett fåtal avvikelser vid denna internkontroll. 

Kontroll av rapporterad 
frånvaro - tillfälle 2 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Carina Åkesson 
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Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

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

 Ej påbörjad 2019-12-31  

2.3.2 Kommunen följer inte arbetstidslagens regler för mertidsarbete. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll mertidsjournal Kontroll - tillfälle 1  Mindre avvikelser 2019-07-31 Peter Brändholm 

Metod 
Kontroll av samtliga individer i mertidsjournalen. 

Kommentar 

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

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

2.3.3 Personal med flextid följer inte fastställda rutiner. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

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

Uppföljning 2  Ej påbörjad 2019-09-30 Linda Calson 

Resultat av kontroll 

Mätningen avser perioden 190101-190331. 

Totalt 56 anställda använder flexmodulen i Personec. 

Stickkontroller på 28 av 56 har genomförts. 

Hos 16 av de 28 har avvikelser upptäckts. Avvikelserna 
består till största delen av korrigeringar av 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

stämplingen i systemet. 

Övriga 12 visar inga avvikelser. 

Ansvarig chef för de 16 där avvikelser har upptäckts 
kommer att kontaktas för att vidta åtgärder. 

2.3.4 Kommunen uppfattas inte som en attraktiv arbetsgivare 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Uppföljning 1  Större avvikelser 2019-04-30 Linda Calson 

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

Uppföljning 2  Ej påbörjad 2019-09-30 Linda Calson 

Resultat av kontroll 

Kontrollen avser perioden 190101-190401. 

11 annonser med 1 tjänst/annons var publicerade 
aktuell period. 

159 ansökningar är inkomna. 

Samtliga 159 sökande har fått ett automatiskt 
genererat svar att ansökan har tagits emot. 

97 personer har fått återkoppling via e-post eller 
telefon på sin ansökan när tjänsten är tillsatt. 

62 personer har inte fått någon återkoppling på sin 
ansökan när tjänsten är tillsatt (4 utannonserade 
tjänster). 
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2.4 Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Kommunen är inte tillräckligt förberedd på en samhällsstörning 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Granska senast antagen RSA 

 

2.4.2 Ökad brandrisk om verksamheter inte bedriver systematiskt brandskyddsarbete 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Gå igenom så att alla verksamheter har aktuella 
protokoll 

Kommentar 

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

  

Kontroll tillfälle två  Ej påbörjad 2019-12-31 Madeléne De 
Bésche 

2.4.3 Kommunens fordon är inte besiktigade 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Kontroll av registreringsnummer och årsmodell 

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

Tilfälle 3  Ej påbörjad 2019-10-31 Amila Isakovic 
Vrana 

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

2.4.4 Undermålig väghållning 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontrollera att väghållning utförs enligt gällande avtal 
med entreprenör 

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

Metod 
Fysiska kontroller (stickprov på olika ytor) 

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

Kommentar 

Sandupptagning på gator blev försenad, entreprenören är kontaktad. 

2.4.5 Trasig belysningsanläggning 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av belysningsanläggningar Tillfälle 1  Ej påbörjad 2019-12-31 Stein-Tore 
Johnsen 

Metod 
Fysisk kontroll. Kontroll av administration/information 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

till avtalad entreprenör. 

2.4.6 Förhöjda kostnader vid total- och utförarentreprenader 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av upphandlingsunderlag, anbudssumma och 
ekonomiskt utfall 

Tillfälle 1  Ej påbörjad 2019-12-31 Mats Turesson 

Metod 
Alla genomförda upphandlingar granskas och 
utvärderas 

 

2.4.7 Medarbetare och förtroendevalda följer inte politiskt beslutade policys och riktlinjer 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

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

Metod 
Kontrollera att vald policy/riktlinje följs 

Kommentar 

På grund av reusrsbrist har detta arbete inte startats än. 

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

Kommentar 

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

Kontroll tillfälle tre  Ej påbörjad 2019-10-31 Anna Windal 

Kontroll tillfälle fyra  Ej påbörjad 2019-12-31 Anna Windal 
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2.5 Slutsatser av uppföljning 

Totalt var 11 kontrollmoment planerade för den andra intern kontrollperioden per 2019-07-31. Ett kontrollmoment bedömdes ha större 
avvikelser, tre bedömdes ha mindre avvikelser och sju bedömdes inte ha någon avvikelse. 

Beskrivning av avvikelser och åtgärd för respektive avvikelse presenteras under avsnitt 2.6 Åtgärder.  

  

  

  

2.6 Åtgärder 

Större avvikelser  
 

 Kontrollmoment kontroll av brandskyddsprotokoll bedömdes ha en större avvikelse. Anledningen till avvikelsen beror på att dessa 
kontroller skulle genomföras fysiskt via besök hos respektive verksamhet, vilket inte hunnits med. För att effektivisera arbetet med 
kontroll av brandskyddsprotokoll pågår en digitalisering av detta genom implementering av ett nytt system, KIA. Implementeringen 
av KIA är en prioritering till hösten och kommer föranleda att verksamheterna själva kommer kunna registrera och följa upp sina 
brandskyddsrundor. 

Mindre avvikelser 
 

 Vid genomförd kontroll av kontrollmoment backup Platina identifierades en mindre avvikelse. Den plan som finns vid "backuper" för 
Platina har utförts dagligen. Däremot finns det vissa avvikelser för perioden som dels orsakats av störningar i nätverk men även 
genom att utrymmet på diskarna varit begränsat. IT har en rutin för att åtgärda dessa avvikelser som går ut på att skapa en incident 
vid varje avvikelse. När en incident skapas blir det till ett ärende i ärendehanteringssystemet Effecte som säkerställer att dessa 
avvikelser hanteras. 
 

 Kontrollmoment kontrollera att befintlig förteckning är aktuell visade på en mindre avvikelse. Kontrollen genomfördes via ett 
helurval och totalt identifierades nio olika avvikelser. Ansvarig tjänsteperson åtgärdade avvikelserna. 
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 Vid kontroll av mertidsjournal kunde två avvikelser identifieras. För att åtgärda detta aktualiserats en rutin. 
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Ludvig Wreth  (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §100

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§100 - Intern kontrollrapport 2 för kommunstyrelsen (KS 19-469)
Ärendebeskrivning

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

Rapport två avser genomförda interna kontroller och uppföljningar april-juli utifrån de risker 
och planerade kontrollmoment som finns i den antagna intern kontrollplanen för 2019. Totalt 
var elva kontrollmoment planerade för denna period och utav dessa visade sju på ingen 
avvikelse, tre på mindre avvikelse och en på större avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppföljning ska ske av Riktlinjer för Sociala 
medier.

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2 för 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 

Johan Niklasson (C) och Håkan Söderman (M) yrkar bifall till förslaget till beslut om att 
uppföljning ska ske av Riktlinjer för sociala medier.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.
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Justerare signatur

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppföljning ska ske av Riktlinjer för Sociala 
medier.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 2 2019 för kommunstyrelsen - (KS 19-469-1)
 Rapport - Intern kontroll 2 för Kommunstyrelsen 2019 - (KS 19-469-2)
 Powerpoint - Intern kontroll 2 2019 för kommunstyrelsen - (77600)
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Tjänsteskrivelse – Intern kontroll 2 för Lekebergs 
nämnder

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll 
och ska i samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den 
interna kontrollen fortlöper inom verksamheten. Intern kontroll för Lekebergs 
nämnder rapport två avser sammanställning och analys av nämndernas antagna 
intern kontrollrapporter för perioden 2019-05-01 – 2019-07-31. Rapport två för 
Kommunstyrelsens utförda interna kontroller för denna period behandlas i ett 
separat ärende.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört samtliga fem kontrollmoment för den 
andra intern kontrollperioden. Tre kontrollmoment visade inte på några avvikelser 
och två kontrollmoment visade på mindre avvikelser. 

Socialnämnden har genomfört samtliga sex kontrollmoment för den andra intern 
kontrollperioden. Fyra kontrollmoment visade inte på några avvikelser, ett 
kontrollmoment visade på mindre avvikelse och ett kontrollmoment visade på större 
avvikelse. 

Sydnärkes IT-nämnd har genomfört de två kontrollmomenten som var planerade för 
den andra intern kontrollperioden. En kontroll visade inte på någon avvikelse och en 
kontroll visade på större avvikelse.   

Analys 
Kultur- och bildningsnämnden
Stor del av Kultur- och bildningsnämndens interna kontroll handlar om att kartlägga 
kontrollmoment i början av 2019 för att sedan följa upp dessa senare under året. 
Totalt har fem kontrollmoment följts upp för den andra perioden och där två av 
dessa visade på mindre avvikelser vilka presenteras nedan.

Vid uppföljning av kontrollmoment kontrollera rutiner gällande kränkningsärenden 
framgår en ökning av antalet rapporterade kränkningsärenden till huvudman jämfört 
med 2018. Detta bör däremot ses som en positiv tendens då det, enligt Kultur- och 
bildningsnämnden, inte har att göra med att antalet kränkningar ökat. Utan 
anledningen till ökningen är att rutinen för att rapportera kränkningar fungerar 
bättre än under 2018. Vidare visade resultatet från uppföljningen av 
kontrollmomentet på att planer, rutiner och ärenderapporter finns. Däremot är 
dessa inte dokumenterade på ett tillräckligt tydligt och likvärdigt sätt, vilket 
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föranleder en mindre avvikelse. Åtgärden är därför att ta fram en tydligare och mer 
likställd dokumentation för hur en rutin avseende detta ska fungera. 

En mindre avvikelse identifierades även avseende kontrollmoment kontrollera 
rutiner för frånvarorapportering av elever. Detta kontrollmoment kartlades tidigare 
under 2019 och kartläggningen tog utgångspunkt ur följande frågeställningar:

 Hur ser rutinen ut gällande elevers frånvaro/närvaro? 
 Finns frånvarostatistik tillgänglig för varje elev? 
 Finns det i nuläget någon/några som av dig är att bedöma som 

”hemmasittare” och/eller har onormalt hög frånvaro?

Uppföljningen av kartläggningen visade på att det finns rutiner men ingen tydlig och 
likställd dokumentation om hur dessa rutiner ska fungera, vilket föranleder en 
mindre avvikelse. Åtgärden för detta är att det även här ska tas fram en tydligare och 
mer likställd dokumentation för hur en rutin för detta ska fungera på de olika 
skolorna. 

Socialnämnden
En större avvikelse identifierades avseende kontroll av att vi inte följer upp 
biståndsbeslut. Totalt uppgår antal beslut som inte är omprövade till 34 stycken 
under perioden april-juni 2019, se nedan:

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

Anledningen till att beslut inte följts upp i tid beror på att förutsättningarna för att 
kunna utföra detta arbete dels varierat beroende av hur inflödet av nya ansökningar 
sett ut. Vid perioder av högt inflöde måste de nya ansökningarna prioriteras, före 
pågående beslut. Jämfört med samma tidsperiod föregående år har inflödet av nya 
ansökningarna varit högt under våren 2019. Förutsättningarna för att kunna följa upp 
biståndsbeslut har även varierat beroende av hur bemanningen på 
biståndshandläggare sett ut. Fulltalig bemanning är tre biståndshandläggare på 100 
%. Nuvarande bemanning är två stycken då en är sjukskriven på 100 % men där 
rekryteringen av en vikarie är pågående. Ingen av de tre biståndshandläggarna har 
tidigare erfarenhet av liknande arbete och påbörjade sina anställningar i juni 2018 
(två stycken) respektive februari 2019 (en). 

En åtgärd som kommer starta omgående för att komma tillrätta med ovan 
presenterad avvikelse är att teamledare kommer göra tätare avstämningar med 
biståndshandläggarna. Avstämningarna kommer fokusera på vilka beslut 
handläggarna ska följa upp varje vecka. Vidare kommer en diskussion föras angående 
vilka möten som biståndshandläggarna bör närvara på. Tanken är effektivisera 
arbetstiden för biståndshandläggarna genom att de endast ska närvara på möten 
med ett tydligt mål och syfte för deras arbete. Sen tidigare tillämpas även en rutin 
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där ansvarig teamledare månadsvis skriver ut listor på antal biståndsbeslut som ska 
följas upp. Besluten på listan sorteras efter datum i den ordningen som besluten går 
ut och tilldelas därefter till respektive handläggare. Det är sedan varje handläggares 
ansvar att följa upp de beslut som tilldelas till denne.

Vid kontroll av om klagomål och förbättringsförslag inom verksamheten förs vidare 
eller endast stannar hos mottagaren identifierades en mindre avvikelse. Generellt tas 
synpunkter, klagomål och förbättringsförslag emot, utreds och åtgärdas inom 
verksamheterna. Anledningen att detta bedöms uppvisa en mindre avvikelse har, 
enligt Socialnämnden, att göra med att det kan ifrågasättas hur många synpunkter, 
klagomål och förbättringsförslag som framförs till respektive enhetschef. Vidare togs 
endast ett fåtal av de synpunkter, klagomål och förbättringsförslag som framfördes 
till diarieföring. Åtgärden för detta är att en rutin ska tas fram och kommuniceras ut 
till chefer och medarbetare så de vet hur detta ska hanteras.

Sydnärkes IT-nämnd 
En större avvikelse identifierades för kontrollmoment sammanställning av 
supporterärenden som inte följer rutinerna. Kontrollen innebär att kontrollera tre 
olika rutiner; 

- Äldre ärenden ska lösas före nya ärenden, 
- Det ska finnas en lösning i slutrapport för ärendehantering,
- Statushantering av ärenden ska ändras från ”ny - pågår - avslutat”. 

Avseende rutinerna lösning i slutrapport för ärendehantering och att statushantering 
av ärenden ändras från ”ny - pågår - avslutat” kan relativt goda resultat identifieras. 
Endast två stycken ärenden har under årets första sju månader avvikit från respektive 
rutin. Däremot identifierades 55 stycken ärenden som avvikit från rutinen att äldre 
ärenden ska hanteras före nya, vilket är en stor avvikelse. Detta resultat är en ökning 
från de 23 ärenden som avvek från denna rutin vid uppföljning av den första interna 
kontrollen. I och med avvikelsen kommer nu ännu större fokus från IT-förvaltningen 
läggas på detta för att komma tillrätta med avvikelserna. Förvaltningen kommer dels 
påminna den egna verksamheten och leverantörer för att fler äldre ärenden ska 
kunna avslutas. Vidare kommer förvaltningen följa upp hur detta arbete fortlöper på 
veckomöten och arbetsplatsträffar samt ombeds även 
Servicekoordinator/Teamledare att lägga mer fokus på att komma tillrätta med 
detta.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

LEKEBERGS KOMMUN
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Martin Willén    Ludvig Wreth
Kommundirektör                      Handläggare
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll 

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

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

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras 

 När rapportering ska ske 

 Genomförd riskbedömning 

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

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

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden: 

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

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 8 

 

Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

8 5 

7 4 3 1 

6 2 

5 3 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

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

2  Att vi inte följer riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

3  Att styrdokument inte finns eller ej är 
uppdaterade 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

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

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

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

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

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

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

8  Att alla brukare inte har en aktuell 
genomförandeplan. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Att vi inte följer upp biståndsbeslut. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Avstämning av antalet beslut som inte är omprövade i 
tid 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 1. 

 Större avvikelser 2019-03-31 Maria Eck 

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

Kommentar 

Internkontroll ej uppföljda SoL beslut för perioden 2019-01-01-2019-03-31 

Under perioden januari till mars 2019 är 40 beslut inte uppföljda i tid. 

Största avvikelserna är: 

 Beslut om boendestöd upphör 181012, nytt beslut fattas 190226 

 Beslut om korttidsboende upphör 181124, nytt beslut fattas 190104 

 Beslut om boendestöd upphör 181209, nytt beslut fattas 190118 

 Beslut om kontaktperson upphör 190202, nytt beslut fattas 190301 

 Beslut om korttidsboende upphör 190207, nytt beslut fattas 190305 

 Beslut om hemtjänst upphör 190220, nytt beslut fattas 190318. 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 2 

 Större avvikelser 2019-06-30 Maria Eck 

Kommentar 

Under perioden april-juni 2019 är 34 beslut ej omprövade i tid. De största avvikelserna är är: 

- Beslut om boendestöd fattas 190408, och skulle ha följts upp 181124 = 105 dagar 

- Beslut om boendestöd fattas 190426 och skulle ha följts upp 181123 = 154 dagar 

- Beslut om boendestöd fattas 190503 och skulle ha följts upp 181116 = 169 dagar 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

- Beslut om boendestöd fattas 190607 och skulle ha följts upp 181108= 211 dagar 

- Beslut om Korttidsvård fattas 190627 och skulle ha följts upp 1903269= 95 dagar 

- Beslut om hemtjänst fattas 190624 och skulle ha följts upp 190330= 86 dagar 

- Beslut om kontaktperson fattas 190620 och skulle ha följts upp 190330= 82 dagar 

 13 beslut om boendestöd 

 12 beslut om korttidsvård 

 3 beslut iom hemtjänst 

 3 beslut om kontaktperson 

 2 beslut om mattjänst 

 1 beslut om trygghetslarm 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 3 

 Ej påbörjad 2019-09-30 Maria Eck 

Ta fram underlag och stämma 
av, tillfälle 4 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Maria Eck 

2.1.2 Att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av fattade beslut avseende 
bostadsanpassningsbidrag 

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

Metod 
Verksamhetsutvecklare begär ut en sammanställning 
av antalet beslut från bostadsanpassningshandläggare 

Kommentar 

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

Redovisning av resultat 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 
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2.1.3 Att styrdokument inte finns eller ej är uppdaterade 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av nämndens styrdokument Årlig kontroll och 
sammanställning av 
styrdokument 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

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

 

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Verksamheterna håller inte sin budgetram. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

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

Andra uppföljningen  Inga avvikelser 2019-06-30 Sandra 
Magnusson 

Tredje uppföljningen  Ej påbörjad 2019-09-30 Sandra 
Magnusson 

Fjärde uppföljningen  Ej påbörjad 2019-12-31 Sandra 
Magnusson 
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2.3 Personal 

2.3.1 Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Gå in i personec och ta fram uppgifter om 
sjukfrånvaro 

Kommentar 

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

 Oxelgården 8,31% 

 Linden 10,77% 

 Hemtjänsten 9,62% 

 HSL/natt 10,4% 

 Socialpsykiatrin 2,4% 

 Hasselbacken 10,81% 

 Daglig verksamhet 4,45% 

 Kastanjen 11,9% 

 IFO 13,55% 

Uppföljning 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Maria Eck 

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställa åtgärder som vidtagits för att minska Redovisning av resultat,  Inga avvikelser 2019-06-30 Jenny Ardell 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

sjukfrånvaron uppföljning 1 

Metod 
Inhämta och analysera de åtgärder som vidtagits på 
varje enhet 

Kommentar 

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

Redovisning av resultat, 
uppföljning 2 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

2.4 Verksamhetsspecifik 

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

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

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

Kommentar 

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

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

2.4.2 Att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av aktuella genomförandeplaner Gör sammanställning av antal 
genomförandeplaner. 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

Metod 
Inhämta underlag från enhetschef och gör en 
sammanställning och redovisa resultat (Båda 
verksamheterna inom LSS, SÄBO och hemtjänsten) 

 

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Slutsatser, analys och åtgärder presenteras under nedanstående rubrik "Åtgärder" 

2.6 Åtgärder 

Uppföljning av biståndsbeslut 

Under perioden april-juni 2019 är 34 beslut ej omprövade i tid. Det är företrädelsevis boendestöd och korttidsvårdsbeslut som inte har 
omprövats i tid. 

Rutiner: Teamledare skriver varje månad ut listor på antal beslut som ska följas upp. Dessa sorteras efter datum, den ordning som besluten 
går ut. Varje handläggare får utifrån listan ansvar att följa upp de beslut som tilldelas denne. 

Anledningar till att beslut inte kunnat följas upp i tid: Förutsättningarna för att kunna följa upp besluten har varierat beroende av inflöde av 
nya ansökningar och bemanning på handläggare. Under våren 2019 har inflödet av nya ansökningar varit högt (jämfört med samma 
tidsperiod 2018). I perioder av högt inflöde måste nya ansökningar prioriteras före pågående beslut. Det har också behövts göras 
prioriteringar gällande vilka beslut som behövts följas upp före andra. Biståndshandläggare har också haft svårt att nå brukare för 
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uppföljningsmöten när nytt beslut ska tas. 

Fulltalig bemanning är tre biståndshandläggare på 100% tjänst. Nuvarande tjänstgörande biståndshandläggare har arbetat sedan juni 2018 
(1 person) och februari 2019 (2 personer). Ingen av dessa har tidigare erfarenhet av biståndshandläggning. En ovan nämnd 
biståndshandläggare är för närvarande sjukskriven på 100%. Rekrytering av vikarie pågår just nu. Under semesterperioden kommer 1 
ordinarie biståndshandläggare och en sommarvikarie vara i tjänst. 

Åtgärder: Teamledare kommer göra tätare avstämningar med biståndshandläggarna, vilka beslut som ska följas upp varje vecka, start 
omgående. Möten kommer effektiviseras, och ett resonemang kommer föras vilka möten som biståndshandläggarna behöver avstå eller 
minska sitt deltagande på. Biståndshandläggarna ska endast närvara på möten med tydligt syfte och mål för deras arbete. 

  

Hur synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas 

Sammanfattande bedömning: Synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas väl i verksamheterna när de 
inkommer. Det som kan ifrågasättas är antalet synpunkter/klagomål/förbättringsförslag som inkommer till enhetschefens kännedom. 
Detsamma gällande antalet synpunkter/klagomål/förbättringsförslag som tas vidare för diarieföring. 

Åtgärd: Rutin för hantering av synpunkter/klagomål/förbättringsförslag ska revideras och kommuniceras ut till chefer och medarbetare. 

  

Hög sjukfrånvaro i förvaltningen  

Inga avvikelser har rapporterats utifrån målvärde i verksamhetsplan. Det finns dock större avvikelser gällande korttidssjukfrånvaron som 
belyses närmare i enskilt avsnitt på nämndsammanträde. 

  

Åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron 

Fattade beslut avseende bostadsanpassningsbidrag 

Verksamheternas budgetram 

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

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

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras 

 När rapportering ska ske 

 Genomförd riskbedömning 

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

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

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden: 

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

S
a
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4 

    

3 

  
  

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 5 

 

5 3 2 4 1 

3 2 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Sekretessärenden 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Kränkningsärenden 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Ekonomi  3  Förvaltningens löpande uppföljning, analys 
och korrigeringar 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Personal  4  Behörig-/legitimerad personal i relation till 
obehörig 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

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

2.1 Administration 

2.1.1 Sekretessärenden 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Kontrollera loggar på slumpvis utvalda 
sekretessärenden i Platina. 

Kommentar 

Kontroll perioden 1/2-28/2 - loggar för tre ärenden har kontrollerats: KUB 18-1071-7, KUB 19-
38-10 samt KUB 19-51-4 i ärendena har inga obehöriga varit inne i handlingarn. 

Kontroll perioden 28/2-31/3 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUB 19-
167-1, KUB 19-38-29 samt KUb 19-35-31. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna. 

Kontrollperioden 1/4-30/4 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUB 19-35-
41, KUb 19-38-37 och KUB 19-360-1. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna. 

Kontrollperiod 1/5 - 31/5 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUb 19-356-2, 
KUb 19-38-50 och Kub 19-488-1. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna. 

Kontrollperiod 1/6 - 31/7 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontroolerats: KUB 19-35-
58, KUB 19-38-53 och KUB 19-624. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna. 

2.1.2 Kränkningsärenden 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Resultat av kontroll 

Sammanfattning av internkontroll juni -19: 

Kommentar 

Kontroll genomförd juni -19 (se sammanfattningen). 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Information om delegationsordning  Avslutad 2019-01-15  

Fortsatta informations- och utbildningsåtgärder  Avslutad 2019-01-15  

Jan-Åke Stolt Karlsson  Avslutad 2019-03-29  

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Förvaltningens löpande uppföljning, analys och korrigeringar 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontrollera ekonomirutiner mellan chefer och 
ekonomiavdelning 

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

Resultat av kontroll 

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

Kommentar 

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

KUBs chefer till budgetuppföljningsmöten varje 
månad. 

2.3 Personal 

2.3.1 Behörig-/legitimerad personal i relation till obehörig 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Nulägeskartläggning första halvåret och uppföljning 
andra halvåret 

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

Metod 
Samarbete med personalavdelningen 

Kommentar 

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

Resultat av kontroll 

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

 119 lärarlegitimationer 

 85 förskolelärarlegitimationer 

 52 saknar legitimation 

 38 saknar helt uppgift i 
"kompetenskolumnen" (så här finns ev några 
nya med legitimationer) 

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

 

Med hjälp av P-avd ta fram ett nuläge på våren -19 gällande hur det ser ut bland KUBs personal för de yrkeskategorier där det finns behörigheter/legitimationer. 
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I slutet av året görs samma sak för att se om läget ändrats åt något håll. Detta som en del i arbetet med vår kompetensförsörjningsplan. 

2.4 Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Frånvarorapportering av elever 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Samarbete inom KUB-administrationen 

Kommentar 

Kartläggning har påbörjats under april utifrån följande frågeställningar till rektorerna: 

1. Hur ser rutinen ut gällande elevs frånvaro/närvaro? 

2. Finns frånvarostatistik tillgänglig per elev? 

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

Kartläggningen kommer redovisas vid första nämndmötet efter sommaren. 

Resultat av kontroll 

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

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

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

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

onormalt hög frånvaro? 

  

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Första perioden:  

En stor del av internkontrollplanen 2019 handlar om att kartlägga de utvalda områdena första halvåret och sedan följa upp om och hur läget 
utvecklats under andra halvåret. Förvaltningsledningen har för avsikt att presentera vårens kartläggningar vid första nämndmötet efter 
sommaren. De kontrollpunkter som kvarstod att följa upp från 2018 (delegationsärenden och ej avslutade politiska ärenden, se särskild 
bilaga) har förvaltningsledningen (förv.chef och verks.utvecklare) avslutat utifrån att dessa nu kommer säkerställas i planerade - löpande -
 ärenden mellan förvaltningsledningen och nämnden. Avvikelserna för handlar om att planer, rutiner och rapporter finns men är inte 
dokumeterade på ett tillräckligt tydligt och likvärdigt sätt. 

  

  

2.6 Åtgärder 

Första perioden:  

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

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

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras 

 När rapportering ska ske 

 Genomförd riskbedömning 

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

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

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden: 

1. Administration 
2. Ekonomi 
3. Personal 
4. Verksamhet 

  

  

Page 280 of 607



  2019-08-08 

 

4 

 

1.1 Riskbedömningsmatris 
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2 

  
  

1 

    

  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Medium Totalt: 5 

 

5 3 

1 4 2 

5 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Nämndens beslut genomförs/verkställs 
inte av förvaltningen 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

Ekonomi  2  Inköp enligt ramavtal följs inte 2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

Verksamhetsspecifik  3  Förvaltningen har inte kontroll på antal 
datorer 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

4  Säkerhetskopierings systemet fungerar 
inte 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

5  Supportärenden dokumenteras inte enligt 
rutin 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av verkställighet av politisk fattade beslut Sammanställning tillfälle 1  Större avvikelser 2019-04-30 Kajsa Rosén 

Metod 
Sammanställning av politiskt fattade beslut och 
verkställighet. 

Kommentar 

Ej genomförd på grund av sjukskrivning/resursbrist. Planeras genomföras enligt plan till 
kontroll moment två 

Sammanställning tillfälle 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Kajsa Rosén 

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Inköp enligt ramavtal följs inte 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ och kontrollera inköpsfakturor mot 
gällande avtal 

Sammanställning tillfälle 1  Inga avvikelser 2019-04-30 Adam Kolthoff 

Metod 
Ta 5 st stickprov från olika leverantörers fakturor och 
jämför med avtal. 

Kommentar 

Slumpmässigt valt ut fem leverantörsfakturor som stämts av mot gällande avtal. 

Fakturanummer: 

- 239301-366675 
- SE004017758 
- 361162 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

- 7529207 
- 43765177 

Sammanställning tillfälle 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Adam Kolthoff 

2.3 Verksamhetsspecifik 

2.3.1 Förvaltningen har inte kontroll på antal datorer 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ antal datorer och jämför med 
inventariedatabasen 

Sammanställning tillfälle 1  Ej påbörjad 2019-12-31 Annelie Damin 

Metod 
Rapport i verksamhetssystemet Efecte och SCCM 

 

2.3.2 Säkerhetskopierings systemet fungerar inte 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ och uppföljning av 
säkerhetskopieringsjobb 

Sammanställning tillfälle 1  Inga avvikelser 2019-04-30 Azra Prepic 

Metod 
Genomgång av säkerhetskopieringsjobb att de är 
uppdaterade och fungerar enligt uppsatta rutiner. 

Kommentar 

Backuper fungerar tillfredställande. IT-förvaltningen har som rutin att 1:a fredagen i varje 
månad läsa tillbaka en slumpmässigt utvald fil/mapp ifrån en slumpmässigt utvald server. Den 
2:a fredagen i varje månad läser vi tillbaka en slumpmässigt utvald server och läser tillbaka 
hela maskinen. Händelserna loggas vi i en loggbok, samtliga backuper har kunnat återställas 
tillfredställande vid samtliga tillfällen. 

Sammanställning tillfälle 2  Inga avvikelser 2019-07-31 Azra Prepic 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kommentar 

Backuper fungerar tillfredställande. IT-förvaltningen har som rutin att 1:a fredagen i varje 
månad läsa tillbaka en slumpmässigt utvald fil/mapp ifrån en slumpmässigt utvald server. Den 
2:a fredagen i varje månad läser vi tillbaka en slumpmässigt utvald server och läser tillbaka 
hela maskinen. Händelserna loggas vi i en loggbok, samtliga backuper har kunnat återställas 
tillfredställande vid samtliga tillfällen. 

Sammanställning tillfälle 3  Ej påbörjad 2019-12-31 Azra Prepic 

2.3.3 Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställning av supportärenden som inte följer 
rutinerna 

Sammanställning tillfälle 1  Mindre avvikelser 2019-04-30 Peter Strömberg 

Metod 
Kör rapport i verksamhetssystemet Efecte för att se 
avvikelser gentemot förvaltningens rutiner. 

Kommentar 

Gamla ärenden 
23 st ärenden som är äldre än 1 månad, detta påverkar IT-förvaltningens genomloppstider och 
leveransdförmåga negativt. Rutinen är att ta gamla ärenden före nya. För att komma tillrätta 
med detta så komemr nytt fokus under våren att intensifieras för att ärenden levereras enligt 
rutinerna. 

Lösning i slutrapport för ärendehantering 
Endast 1 st ärende under årets första 4 månader, där lösning saknas i ärendets slutrapport, vad 
som gjordes för att lösa problemet. Detta är ett mycket bra resultat med tanke tidigare 
resultat med upp emot 50-100 st ärenden som saknade lösning. 

Statushantering av ärenden 
Endast 1 st ärende under årets första 4 månader som inte följer rutinerna att ändra status från 
status "Ny" till "Pågår" samt "Avklarad, och även här ett mycket gott resultat jämfört med 
tidigare intern kontroller. Fortsatt fokus på att detta efterlevs. 

Sammanställning tillfälle 2  Större avvikelser 2019-07-31 Peter Strömberg 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kommentar 

Gamla ärenden:  

Hela 55 st ärenden som är äldre än 1 månad och detta påverkar IT-förvaltningens 
genomloppstider och leveransförmåga negativt. Rutinen är att ta gamla ärenden före nya. 
Resultatet har ökat med dubbelt så många gamla ärenden sedan sista intern kontrollen och 
därför behöver IT-förvaltningen nu vidtaga extra åtgärder för att komma till rätta med detta. 
IT-förvaltningen behöver "jaga" verksamheten mer för att komma till avslut med pågående 
ärenden samt även gentemot levernatörer i vissa fall då många ärenden står i status "väntar 
på kund" eller "väntar på 3:e part". Servicekoordinator/teamleader ombeds att lägga extra 
fokus på detta så hoppas förvaltningen att detta ska vara löst inför nästa intern kontroll i 
december 2019. Detta bör även följas upp veckovis på veckomöten och liknande så detta inte 
eskalerar än mer. 

  

Lösning i slutrapport för ärendehantering: 

Endast 2 st ärenden under årets första 7 månader, där lösning saknas i ärendets slutrapport, 
vad som gjordes för att lösa problemet. 

  

Statushantering av ärenden: 

Endast 2 st ärende under årets första 7 månader som inte följer rutinerna att ändra status från 
status "Ny" till "Pågår" samt "Avklarad, och även här ett mycket gott resultat jämfört med 
tidigare intern kontroller. Fortsatt fokus på att detta efterlevs 

Sammanställning tillfälle 3  Ej påbörjad 2019-12-31 Peter Strömberg 

2.4 Slutsatser av uppföljning 

Det finns fortfarande brister i att följa beslutade rutiner och detta kommer ytterligare att fokuseras på för att komma tillrätta med 
avvikelserna i samma anda "ständiga förbättringar". Området "Gamla ärenden" har tyvärr ökat och fördubblats sedan sista intern kontrollen 
så därför måste Servicekoordinator/teamleader lägga extra fokus på att komma tillrätta med detta. 
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2.5 Åtgärder 

Servicekoordinator/teamleader ombeds fokusera extra på att IT-specialiserna jobbar med gamla ärenden då de påverkar leveransförmågan 
så mycket negativt. 

Dvs tiden för lösning av ärenden drar ut på tiden. Frågan behöver återigen lyftas på APT och veckomöten så förvaltningen kommer tillrätta 
med problemet. 
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Ludvig Wreth  (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §101

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§101 - Intern kontroll 2 för Lekebergs nämnder (KS 19-470)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i 
samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen 
fortlöper inom verksamheten. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport två avser 
sammanställning och analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter för perioden 
2019-05-01 – 2019-07-31. Rapport två för Kommunstyrelsens utförda interna kontroller för 
denna period behandlas i ett separat ärende.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört samtliga fem kontrollmoment för den andra 
intern kontrollperioden. Tre kontrollmoment visade inte på några avvikelser och två 
kontrollmoment visade på mindre avvikelser.

Socialnämnden har genomfört samtliga sex kontrollmoment för den andra intern 
kontrollperioden. Fyra kontrollmoment visade inte på några avvikelser, ett kontrollmoment 
visade på mindre avvikelser och ett kontrollmoment visade på större avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd har genomfört de två kontrollmomenten som var planerade för den 
andra intern kontrollperioden. Ena kontrollen visade inte på några avvikelser och den andra 
kontrollen visade på större avvikelser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Mötet ajournerades kl. 14:00 i 5 min. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 2 2019 för Lekebergs nämnder - (KS 19-470-5)
 Powerpoint - Intern kontroll 2 2019 för Lekebergs nämnder - (77344)
 Kultur- och bildningsnämnden intern kontrollrapport 2 2019 - rapport - (77306)
 Socialnämnden intern kontroll 2 2019 - rapport - (77327)
 Sydnärkes IT-nämnd intern kontroll 2 2019 - rapport - (77314)
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Justerare signatur
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Protokoll 2019-08-28

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Maria Eck (Verksamhetscontroller)
Tina Jansson (IFO-chef)

Protokollet innehåller paragraferna §60

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)
Gun-Britt Grimsell (C)

Ej tjänstgörande ersättare
Margareta Thorstensson (C)
Håkan Trygg (S)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
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Protokoll 2019-08-28

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-08-28

Datum för överklagan 2019-08-29 till och med 2019-09-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-08-28

Justerare signatur

§60 - Intern kontrollrapport per sista juni 2019 (SON 19-3)
Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7.

Intern kontrollrapport för per sista juni 2019 innehåller riskbedömningsmatris med värden för 
sannolikhet och konsekvens av åtta framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, 
personal och verksamhet. Följande kontrollmoment har följts upp och dokumenterats med 
status och kommentar:

- Avstämning av antalet biståndsbeslut som inte är omprövade i tid,
- Kontroll av fattade beslut avseende bostadsanpassningsbidrag,
- Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat,
- Kontroll av förvaltningens sjukfrånvaro,
- Sammanställning av åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron
- Sammanställning på hur synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tagits emot, utretts 
och åtgärdats.

Rapporten avslutas med analys och åtgärder.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Socialnämndens hantering av ärendet

Mötet ajourneras i 5 minuter. Mötet återupptas.

Beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2019.
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Protokoll 2019-08-28

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 190630 - (SON 19-3-10)
 Intern kontrollplan för Socialnämnden 2019 - (SON 19-3-6)
 Intern kontrollrapport per sista juni 2019 (Socialnämnden) - (SON 19-3-11)
 §111 KS Intern kontroll 1 2019 för Lekebergs nämnder - (SON 19-3-9)
 §82 SONAU Intern kontrollrapport per 30 juni 2019 - (SON 19-3-12)
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Tjänsteskrivelse 2019-08-13 1 (1)

Dnr: SON 19-3

   

Tjänsteskrivelse – 
Intern kontrollrapport per sista juni 2019

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna 
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin 
verksamhet. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att 
utforma en god intern kontroll. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges 
i KL 6:7. 

Intern kontrollrapport för per sista juni 2019 innehåller riskbedömningsmatris med 
värden för sannolikhet och konsekvens av åtta framtagna risker inom områdena 
administration, ekonomi, personal och verksamhet. Följande kontrollmoment har 
följts upp och dokumenterats med status och kommentar:

- Avstämning av antalet biståndsbeslut som inte är omprövade i tid, 
- Kontroll av fattade beslut avseende bostadsanpassningsbidrag, 
- Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat, 
- Kontroll av förvaltningens sjukfrånvaro, 
- Sammanställning av åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron 
- Sammanställning på hur synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tagits emot, 
utretts och åtgärdats.

Rapporten avslutas med analys och åtgärder.

Förslag till beslut
 Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2019.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson Jenny Ardell
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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1 Lekebergs internkontrollarbete 

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

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året. 

Kontrollplanerna ska innehålla: 

 Vilka risker samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att: 

 En organisation upprättas för den interna kontrollen. 

 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

1. Administration 
2. Ekonomi 
3. Personal 
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4. Verksamhet 

1.1 Riskbedömningsmatris 

S
a
n
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4 

  
 

 

3 

 
   

2 

  
 

 

1 

    

  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 8 

 

8 5 

7 4 3 1 

6 2 

5 3 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

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

2  Att vi inte följer riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

3  Att styrdokument inte finns eller ej är 
uppdaterade 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

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

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

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

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

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

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

8  Att alla brukare inte har en aktuell 
genomförandeplan. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 
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2 Intern kontrollplan 

2.1 Administration 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Att vi inte följer upp 
biståndsbeslut. 

 Avstämning av antalet 
beslut som inte är 
omprövade i tid 

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

4 ggr / år 

Att vi inte följer riktlinjer 
för 
bostadsanpassningsbidrag 

 Kontroll av fattade beslut 
avseende 
bostadsanpassningsbidrag 

Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare 
begär ut en 
sammanställning av antalet 
beslut från 
bostadsanpassningshandlä
ggare 

2 ggr / år 

Att styrdokument inte 
finns eller ej är 
uppdaterade 

 Kontroll av nämndens 
styrdokument 

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

1 ggn / år 

2.2 Ekonomi 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Verksamheterna håller inte 
sin budgetram. 

 Kontroll av verksamhetens 
ekonomiska resultat 

Förvaltningsekonom Följa upp föregående 
kvartalsresultat av pengar 

4 ggr / år 
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Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

ut och pengar in för att 
tidigare indikera riktning 
och möjliggöra ekonomisk 
styrning. 

2.3 Personal 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

Hög sjukfrånvaro i 
förvaltningen 

 Ta fram statistik för 
sjukfrånvaro, per enhet 

Verksamhetscontroller Gå in i personec och ta 
fram uppgifter om 
sjukfrånvaro 

2 ggr / år 

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

 Sammanställa åtgärder 
som vidtagits för att 
minska sjukfrånvaron 

Verksamhetsutvecklare Inhämta och analysera de 
åtgärder som vidtagits på 
varje enhet 

2 ggr / år 

2.4 Verksamhetsspecifik 

Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

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

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

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

2 ggr / år 

Att alla brukare inte har en 
aktuell genomförandeplan. 

 Kontroll av aktuella 
genomförandeplaner 

Verksamhetsutvecklare Inhämta underlag från 
enhetschef och gör en 

1 ggn / år 
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Risk  Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens 

sammanställning och 
redovisa resultat (Båda 
verksamheterna inom LSS, 
SÄBO och hemtjänsten) 
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll 

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

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

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras 

 När rapportering ska ske 

 Genomförd riskbedömning 

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

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

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden: 

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

S
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4 

  
 

 

3 

 
   

2 

  
 

 

1 

    

  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 8 

 

Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

8 5 

7 4 3 1 

6 2 

5 3 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

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

2  Att vi inte följer riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

3  Att styrdokument inte finns eller ej är 
uppdaterade 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

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

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

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

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

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

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

8  Att alla brukare inte har en aktuell 
genomförandeplan. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Att vi inte följer upp biståndsbeslut. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Avstämning av antalet beslut som inte är omprövade i 
tid 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 1. 

 Större avvikelser 2019-03-31 Maria Eck 

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

Kommentar 

Internkontroll ej uppföljda SoL beslut för perioden 2019-01-01-2019-03-31 

Under perioden januari till mars 2019 är 40 beslut inte uppföljda i tid. 

Största avvikelserna är: 

 Beslut om boendestöd upphör 181012, nytt beslut fattas 190226 

 Beslut om korttidsboende upphör 181124, nytt beslut fattas 190104 

 Beslut om boendestöd upphör 181209, nytt beslut fattas 190118 

 Beslut om kontaktperson upphör 190202, nytt beslut fattas 190301 

 Beslut om korttidsboende upphör 190207, nytt beslut fattas 190305 

 Beslut om hemtjänst upphör 190220, nytt beslut fattas 190318. 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 2 

 Större avvikelser 2019-06-30 Maria Eck 

Kommentar 

Under perioden april-juni 2019 är 34 beslut ej omprövade i tid. De största avvikelserna är är: 

- Beslut om boendestöd fattas 190408, och skulle ha följts upp 181124 = 105 dagar 

- Beslut om boendestöd fattas 190426 och skulle ha följts upp 181123 = 154 dagar 

- Beslut om boendestöd fattas 190503 och skulle ha följts upp 181116 = 169 dagar 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

- Beslut om boendestöd fattas 190607 och skulle ha följts upp 181108= 211 dagar 

- Beslut om Korttidsvård fattas 190627 och skulle ha följts upp 1903269= 95 dagar 

- Beslut om hemtjänst fattas 190624 och skulle ha följts upp 190330= 86 dagar 

- Beslut om kontaktperson fattas 190620 och skulle ha följts upp 190330= 82 dagar 

 13 beslut om boendestöd 

 12 beslut om korttidsvård 

 3 beslut iom hemtjänst 

 3 beslut om kontaktperson 

 2 beslut om mattjänst 

 1 beslut om trygghetslarm 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 3 

 Ej påbörjad 2019-09-30 Maria Eck 

Ta fram underlag och stämma 
av, tillfälle 4 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Maria Eck 

2.1.2 Att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av fattade beslut avseende 
bostadsanpassningsbidrag 

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

Metod 
Verksamhetsutvecklare begär ut en sammanställning 
av antalet beslut från bostadsanpassningshandläggare 

Kommentar 

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

Redovisning av resultat 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 
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2.1.3 Att styrdokument inte finns eller ej är uppdaterade 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av nämndens styrdokument Årlig kontroll och 
sammanställning av 
styrdokument 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

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

 

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Verksamheterna håller inte sin budgetram. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

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

Andra uppföljningen  Inga avvikelser 2019-06-30 Sandra 
Magnusson 

Tredje uppföljningen  Ej påbörjad 2019-09-30 Sandra 
Magnusson 

Fjärde uppföljningen  Ej påbörjad 2019-12-31 Sandra 
Magnusson 
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2.3 Personal 

2.3.1 Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Gå in i personec och ta fram uppgifter om 
sjukfrånvaro 

Kommentar 

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

 Oxelgården 8,31% 

 Linden 10,77% 

 Hemtjänsten 9,62% 

 HSL/natt 10,4% 

 Socialpsykiatrin 2,4% 

 Hasselbacken 10,81% 

 Daglig verksamhet 4,45% 

 Kastanjen 11,9% 

 IFO 13,55% 

Uppföljning 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Maria Eck 

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställa åtgärder som vidtagits för att minska Redovisning av resultat,  Inga avvikelser 2019-06-30 Jenny Ardell 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

sjukfrånvaron uppföljning 1 

Metod 
Inhämta och analysera de åtgärder som vidtagits på 
varje enhet 

Kommentar 

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

Redovisning av resultat, 
uppföljning 2 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

2.4 Verksamhetsspecifik 

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

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

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

Kommentar 

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

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

2.4.2 Att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av aktuella genomförandeplaner Gör sammanställning av antal 
genomförandeplaner. 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

Metod 
Inhämta underlag från enhetschef och gör en 
sammanställning och redovisa resultat (Båda 
verksamheterna inom LSS, SÄBO och hemtjänsten) 

 

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Slutsatser, analys och åtgärder presenteras under nedanstående rubrik "Åtgärder" 

2.6 Åtgärder 

Uppföljning av biståndsbeslut 

Under perioden april-juni 2019 är 34 beslut ej omprövade i tid. Det är företrädelsevis boendestöd och korttidsvårdsbeslut som inte har 
omprövats i tid. 

Rutiner: Teamledare skriver varje månad ut listor på antal beslut som ska följas upp. Dessa sorteras efter datum, den ordning som besluten 
går ut. Varje handläggare får utifrån listan ansvar att följa upp de beslut som tilldelas denne. 

Anledningar till att beslut inte kunnat följas upp i tid: Förutsättningarna för att kunna följa upp besluten har varierat beroende av inflöde av 
nya ansökningar och bemanning på handläggare. Under våren 2019 har inflödet av nya ansökningar varit högt (jämfört med samma 
tidsperiod 2018). I perioder av högt inflöde måste nya ansökningar prioriteras före pågående beslut. Det har också behövts göras 
prioriteringar gällande vilka beslut som behövts följas upp före andra. Biståndshandläggare har också haft svårt att nå brukare för 
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uppföljningsmöten när nytt beslut ska tas. 

Fulltalig bemanning är tre biståndshandläggare på 100% tjänst. Nuvarande tjänstgörande biståndshandläggare har arbetat sedan juni 2018 
(1 person) och februari 2019 (2 personer). Ingen av dessa har tidigare erfarenhet av biståndshandläggning. En ovan nämnd 
biståndshandläggare är för närvarande sjukskriven på 100%. Rekrytering av vikarie pågår just nu. Under semesterperioden kommer 1 
ordinarie biståndshandläggare och en sommarvikarie vara i tjänst. 

Åtgärder: Teamledare kommer göra tätare avstämningar med biståndshandläggarna, vilka beslut som ska följas upp varje vecka, start 
omgående. Möten kommer effektiviseras, och ett resonemang kommer föras vilka möten som biståndshandläggarna behöver avstå eller 
minska sitt deltagande på. Biståndshandläggarna ska endast närvara på möten med tydligt syfte och mål för deras arbete. 

  

Hur synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas 

Sammanfattande bedömning: Synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas väl i verksamheterna när de 
inkommer. Det som kan ifrågasättas är antalet synpunkter/klagomål/förbättringsförslag som inkommer till enhetschefens kännedom. 
Detsamma gällande antalet synpunkter/klagomål/förbättringsförslag som tas vidare för diarieföring. 

Åtgärd: Rutin för hantering av synpunkter/klagomål/förbättringsförslag ska revideras och kommuniceras ut till chefer och medarbetare. 

  

Hög sjukfrånvaro i förvaltningen  

Inga avvikelser har rapporterats utifrån målvärde i verksamhetsplan. Det finns dock större avvikelser gällande korttidssjukfrånvaron som 
belyses närmare i enskilt avsnitt på nämndsammanträde. 

  

Åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron 

Fattade beslut avseende bostadsanpassningsbidrag 

Verksamheternas budgetram 

Inga avvikelser har rapporterats. 
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Protokoll 2019-05-28

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-15:30 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ewa-Britt Nilima (C) (Politisk lärling)
Ludvig Wreth (Utredare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Lina Hagbrand  (Redovisningsekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §111

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Christina Kareliussen (S)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Justerare signatur
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Protokoll 2019-05-28

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

Datum för överklagan 2019-05-29 till och med 2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-05-28

Justerare signatur

§111 - Intern kontroll 1 2019 för Lekebergs nämnder (KS 19-307)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i 
samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen inom 
nämnderna fortlöper. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport 1 avser sammanställning 
och analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter för perioden 2019-01-01 – 2019-
04-30. Rapport 1 för kommunstyrelsen utförda interna kontroller för denna period behandlas i 
ett separat ärende.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört ett kontrollmoment för den första perioden, 
”kontroll av loggar i platina”. Kontrollmomentet visade inte på några avvikelser. Vidare har 
tre områdena kartlagts under våren, resultatet för dessa kontrollmoment kommer kunna 
presenteras efter sommaren. Nämnden har även avslutat de två kontrollmoment som kvarstod 
från 2018.

Socialnämnden har genomfört de två kontrollmoment som var planerade för den första 
perioden. Ett av kontrollmomenten visade inte på några avvikelser och det andra 
kontrollmomentet visade på större avvikelser. Det kontrollmomentet som visade på större 
avvikelser var ”Att vi inte följer upp biståndsbeslut”.

Sydnärkes IT-nämnd har genomfört tre utav de fyra kontrollmoment som var planerade för 
den första perioden. Det kontrollmomentet som inte följdes upp var ”Uppföljning av 
verkställighet av politiskt fattade beslut”, vilket beror på resursbrist genom sjukskrivning. 
Kontrollmomentet planeras genomföras som vanligt vid det andra rapporteringstillfället. Av 
de tre kontrollmoment som följdes upp visade två på inga avvikelser och ett på mindre 
avvikelser. Det kontrollmomentet som visade på mindre avvikelser var ”Sammanställning av 
supporterärenden som inte följer rutinerna”.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Protokoll 2019-05-28

Justerare signatur

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Johan Niklasson (C) yrkar på att kommunstyrelsen ger socialförvaltningen i uppdrag att till 
nästa uppföljning av den interna kontrollplanen återkomma med en fördjupad analys kring 
arbetet med kontrollmomentet "uppföljning av biståndsbeslut."

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget till beslut och därefter om 
kommunstyrelsen kan bifalla Johan Niklassons (C) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen gör så.

 

Beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner rapporteringen.
2. Ger socialförvaltningen i uppdrag att till nästa uppföljning av den interna kontrollplanen 

återkomma med en fördjupad analys kring arbetet med kontrollmomentet "uppföljning 
av biståndsbeslut."

Beslutsunderlag
 §74 KSAU Intern kontroll 1 2019 för Lekebergs kommuns nämnder - (KS 19-307-2)
 Tjänsteskrivelse - intern kontroll 1 2019 för Lekebergs nämnder - (KS 19-307-4)
 Presentation - Intern kontroll 1 2019 för Lekebergs nämnder - (KS 19-307-3)
 §41 SON Uppföljning av intern kontrollrapport per den sista mars 2019 - (KS 19-307-1)
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Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §82

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Justerare signatur

§82 - Intern kontrollrapport per 30 juni 2019 (SON 19-3)
Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7.

Intern kontrollrapport för per sista juni 2019 innehåller riskbedömningsmatris med värden för 
sannolikhet och konsekvens av åtta framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, 
personal och verksamhet. Följande kontrollmoment har följts upp och dokumenterats med 
status och kommentar:

- Avstämning av antalet biståndsbeslut som inte är omprövade i tid,
- Kontroll av fattade beslut avseende bostadsanpassningsbidrag,
- Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat,
- Kontroll av förvaltningens sjukfrånvaro,
- Sammanställning av åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron
- Sammanställning på hur synpunkter, klagomål och förbättringsförslag tagits emot, utretts 
och åtgärdats.

Rapporten avslutas med analys och åtgärder.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista juni 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 190630 - (SON 19-3-10)
 Intern kontrollrapport per sista juni 2019 (Socialnämnden) - (SON 19-3-11)
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Protokoll 2019-08-27

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

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §65

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

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

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

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

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§65 - Internkontrollrapport prognos 2 2019 för kultur- och 
bildningsnämnden (KUB 19-9)
Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd 
som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollrapport 2 för kultur- 
och bildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollrapport 2 för kultur- 
och bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport prognos 2 2019 för kultur- och bildningsnämnden - 

(KUB 19-9-10)
 Uppföljning internkontroll KUB prognos 2 - 2019 - (KUB 19-9-11)
 §35 KUB-AU Internkontrollrapport prognos 2 - 2019 för kultur- och bildningsnämnden - (KUB 

19-9-9)
 Intern kontrollplan  för Kultur- och bildningsnämnden 2019 - (KUB 19-9-2)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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Upprättande av 
kompletterande Detaljplan för 

fastighet Fjugesta Södra - 
Fjugesta 5:2 m.fl.

13

KS 18-776
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Tjänsteskrivelse 2019-08-16 1 (1)

Dnr: KS 18-77618-516

   

Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl. 
(Fjugesta södra)

Ärendebeskrivning
Under 2015-2016 upprättades detaljplan för delar av fastigheterna Fjugesta 5:76 
m.fl. Det innebar att en första etapp av ny bostadsbebyggelse kunde genomföras i 
södra Fjugesta. Även nu infrastruktur i form av Domarringsvägen har anlagts. Då 
behovet av bostadsbebyggelse och ökad infrastruktur fortgår finns behov av 
ytterligare detaljplanering i området. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun 
beslutade 2018-10-16 (KS 18-516) att beställa en ny detaljplan i området. 
Inriktningen på planförslaget är att kompletterande bostadsbebyggelse och en ny 
väganslutning mot Fjugesta Byväg ska tillskapas.

Planförslaget föreslås följa ett standard förfarande enligt PBL (Plan- och bygglagen) 
2010:900. 

Detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl. skickas ut 
på samråd enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Patrik Igelström
Kommundirektör Handläggare
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Byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande,  4 kap 16 § 1
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Strandskydd

a

1

Strandskyddet är upphävt. ,  4 kap 17 §

Dikesmitt med dikeskant

Höjdkurva

Koordinatangivelse

Bostadshus taklinje

Uthus taklinje

N=6521000

Koordinatkryss

Ledning

9

2

Vägkant

100 meter9080706040 503020100

Skala 1:1000 (Ritningsformat A1)

Antagande

Laga kraft

Fastighetsförteckning

Beslutsdatum

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Patrik Igelström         Lars Johansson

Planarkitekt              Förvaltningschef

Detaljplan för

Fastighet Fjugesta 5:76 m.fl.

(Fjugesta södra)

Lekebergs kommun, Örebro län.

Upprättad av Sydnärkes Byggförvaltning Juli 2019

Samrådsredogörelse

Diarienummer  

Behovsbedömning/Undersökning om betydande miljöpåverkan

Planhandlingar

UTKASTHANDLING

Översiktlig bild som visar båda planlagda områden i relation till varandra

Planlagt område till öster
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Detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 
m.fl. (Fjugesta södra)

Samrådshandling
September 2019

Dnr: KS 18-776

P l a n b e s k r i v n i n g 
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HÄR ÄR VI NU

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

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

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

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. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Trafikutredning

Övriga handlingar
- Översiktlig geoteknisk undersökning Fjugesta 5:2 m.fl. 2015.

Bakgrund 
Under året 2016 upprättades en detaljplan för delar av fastigheterna Fjugesta 5:2, 
Fjugesta 3:196, Fjugesta 32:1 och Fjugesta 47:16. Den gällande detaljplan skapade 
möjligheter för etablering i södra delen av Fjugesta. Detta innebar att en första etapp 
av ny bostadsbebyggelse kunde genomföras samt att ny infrastruktur i form av 
Domarringsvägen kunde anläggas. Behovet av bostadsbebyggelse och infrastruktur 
finns fortfarande kvar och därför krävs det ytterligare planläggning i området.

2018-10-16 beslutade kommunstyrelsen i Lekebergs kommun att Sydnärkes 
byggförvaltning ska ta fram en kompletterande detaljplan för fastigheterna Fjugesta 
5:76 m.fl. 

Planens syfte
Planen syftar till att:
• Möjliggöra bostadsbebyggelse huvudsakligen i 1-3 våningsbyggnader för cirka 30 

bostäder. 
• Möjliggöra för byggande av vård.
• Skapa goda förutsättningar för rekreation, både inom privat och allmänna platser. 
• Möjliggöra för en förlängning av Dommarringsvägen som ansluter mot Fjugesta 

Byväg. 
• Att dagvattenhanteringen ska hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom 

planområdet. Det innebär minskade dagvattenflöden och minskade utsläpp av 
föroreningar, vilket bidrar till att miljökvalitetsnormerna för recipienten Lillån 
uppnås. 

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats för att se om planen medför 
betydande miljöpåverkan eller inte.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med 

DeTalJPlan för fasTigheT fJUgesTa 5:76 m.fl. 
(söDra fJUgesTa) 
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tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i 
PBL 4 kap. 34 §. 
Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 

Planförslaget ger upphov till viss påverkan på bullernivån och luftkvalitén genom 
ökad biltrafik inom planområdet vilket även kommer generera ökade utsläpp av CO2. 
Planförslaget bedöms inte ha betydande påverkan på gällande miljökvalitetsnormer för 
buller, luft och vatten. 

Förenlighet med miljöbalken
Detaljplanen möjliggör bebyggelse i direkt anslutning till befintlig tätort. Detta 
innebär att området med lätthet kan tillgodogöra sig befintlig service och infrastruktur 
samt kollektivtrafik. Planförutsättningarna medger generösa tomter och grönytor för 
människans rekreation. Planområdet tar i anspråk i huvudsak befintlig jordbruksmark 
för att möjliggöra för bostäder. Naturmarken kommer bestå och kommer därmed inte 
medverka till en försämring av rekreationsvärden. Planen bidrar till bostadsförsörjning 
inom Fjugesta tätort. 

Planens genomförande bedöms utifrån ovanstående vara förenligt med miljöbalkens 
(MB) 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden om god hushållning av mark och vatten.
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PlanDaTa

Läge och omfattning samt markågoförhållanden
Planområdet är beläget i södra delen av tätorten Fjugesta, Lekebergs kommun. Fjugesta 
Byväg återfinns på den östra sidan av planområdet och länsväg 518 på den västra sidan. 
I norr angränsar planområdet till bostadskvarter som består av villor, parhus samt 
vårdboende. I söder övergår sedan landsskapet till åker- och skogsmark samt utspridda 
gårdar. Planområdet är cirka 5 hektar. 

Planområdet består utav fyra fastigheter. Lekebergs kommun äger fastigheten Fjugesta 
5:2 och fastigheterna Fjugesta 5:76, Fjugesta 5:5, Fjugesta 1:9 är i privat ägo.

Orienteringskarta
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TiDigare sTÄllningsTaganDen

Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014)
Lekebergs kommun översiktsplan (ÖP) antogs 2014 och pekar ut det aktuella 
planområdet som ett möjligt utbyggnadsområde för bostäder. Kommunen tar även 
ställningstagandet: 

•	 Områden	förberedda	för	villabebyggelse	och	marklägenheter	finns	främst	i	
Fjugestas	norra	och	västra	delar	men	det	är	rimligt	att	skapa	alternativ	även	i	
ortens	södra	och	östra	delar.

I ÖP:ns 14 kap. Fördjupning	för	Fjugesta	tätort som ersatte den tidigare versionen från 
2003 tar kommunen ställningstagandet att: 

•	 Bostadskvarter	föreslås	söderut	längs	f.d.	banvallen	och	i	området	söder	om	Södra	
Promenaden.	Fortsatt	utbyggnad	torde	förutsätta	kompletteringar	av	det	allmänna	
gatunätet.

Planförslaget bedöms därmed överensstämma med intentionerna i kommunens ÖP.

Detaljplaner
Majoriteten av planområdet är inte planlagt sedan tidigare, men en mindre del av den 
gällande detaljplanen inkluderas. Vidare finns det en detaljplan utanför planområdet 
som angränsar öster om Fjugesta. 

Avgränsande detaljplaner: 
• Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl.(Antagen 2016-04-25) som anger bostäder och vård 

med byggnadshöjd på 12 meter. Flera större delar av planområdet är natur och park. 
Genomförandetid 10 år. 

• Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl. (Antagen 2017-06-12) som anger indutri och 
verksamheter. 

Utdrag	från	Lekeberg	kommuns	Översiktsplan,	Fjugesta	tätort	-	Fördjupning.
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förUTsÄTTningar

Befintlig bebyggelse
Planområdet angränsar i norr av Domarringsvägen som angränsar till småskalig 
bebyggelse bestående i huvudsak av villor, radhus och parhus. Öster om Fjugesta 
Byväg finns det ett mindre område för industri- och verksamhetsbebyggelse. Söderut 
gränsar planområdena till utspridd gårdsbebyggelse i jordbrukslandskap.

Den befintliga bebyggelsen inom planområdet är att två fastigheter. Fjugesta 5:5 är en 
mindre fastighet med en friliggande villa och Fjugesta 5:76 är bebyggt med parhus och 
radhus med plats för cirka 40 bostäder. Inom Fjugesta 1:9 och Fjugesta 5:2 finns ingen 
befintlig bebyggelse

Riksintressen och jordbruksmark
Inga riksintressen finns inom planområdet. 

Drumlinområdet är ett riksintresse för kulturmiljövården och ligger i nära anslutning 
till planområdet. Området är geologiskt och biologiskt värdefullt samt innehar 
höga kulturvärden. Odlingslandskap med lång hävd och rika spår efter skilda tiders 
markutnyttjande samt bebyggelsebild som anpassats efter områdets specifika topografi 
med drumlinåsar.

Jordbruksmark är enligt miljöbalken (MB) 3 kap 4§ ett nationellt intresse. Inom 
planområdet finns det jordbruksmark som blir anspråkstaget. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Natur
I planarbetet vid framtagandet av detaljplanen Fjugesta 5:2 m.fl., som antogs 2016-04-
25, upprättades en naturinventering som inkluderande majoriteten av marken i södra 
Fjugesta varav hela planområdet i detta planarbete. Denna naturinventering visade 
följande:

Visar	den	redan	gällande	detaljplanen	med	nu	föreslagen	plangräns	enligt	röd	markering.
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• Att västra delen av planområdet har inslag av lövskog. Lövskogen är en traditionell 
blandskog som innefattar asp, björk, al och sälg på frisk mark. Det finns även 
inslag av ek, hassel, fågelbär, hägg och alm. Biologiska värden som är knutna 
till skogsområdet är kopplade till funktionen som grönkorridorer i landskapet 
och tätorten. På sikt kan området omfattas av större biologiska värden. I 
grönstrukturplanen för Lekebergs kommun framförs att skogsområdet bör bevaras 
och beaktas men att viss bebyggelse av kommunal service är möjlig.

• Öster om Länsväg 518 har det i samband med naturinventering påträffats en allé 
med flera äldre, grova ekar. 

• I den östra delen av planområdet hittades det en åkerholme som består av lövträd 
och buskar i den omgivande jordbruksmarken. 

• Längst den södra delen av planområdet finns det även en mindre öppet 
vattenförande dike del av planområdet finns det även en mindre del av ett öppet 
som finns i större delen av omslutande området. 

• Allén, åkerholmen och de öppna diken som genomkorsar planområdet har ett 
påtagligt naturvärde och omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 
11 § miljöbalken. Biotoperna skyddas eftersom de utgör viktiga livsmiljöer, 
tillflyktsorter och spridningskorridorer för växt- och djurarter.

En översiktlig naturvärdesinventering gjordes ytterligare 2019-01-30 och pekar 
ut samma naturvärden, men gör två tillägg. En åkerholme i nordvästra hörnet 
samt ett skogsområde med grova tallar och lövträd i sydvästra hörnet. Båda 
naturvärdesinventeringarna sammanfattas i bilden ovan.

• Skogsområdet bedöms inte ha påtagligt höga naturvärden.
• Åkerholmen är tydligt välvd i terrängen med buskar och träd.

En rullstensås finns sydväst om Fjugesta och planområdet återfinns inom det utpekade 
området. Inom planområdet finns det även cirka 1,8 hektar obrukad åkermark som inte 
är planlagd.

Ädellövsskog

Allé Öppna diken

Åkerholme

En	illustration	över	de	områden	som	pekades	ut	i	naturvärdesinventeringen	från	2019	samt	2016.

Åkerholme

Skogsområde
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Rekreation
I närheten av planområdet finns gamla banvallen som idag används som en gång- och 
cykelväg. Runt det aktuella planområdet finns det även en del strövområden.

Vattenskyddsområden
Inom de västra delarna av planområdet finns det två vattenskyddsområden, en inre och 
yttre vattenskyddszon (se bild ovan). Vattentäkten försörjer cirka 3 000 personer och 
har en uttagsmängd på omkring 800 m3 per dygn. Fjugesta ska inom de närmsta åren 
anslutas till vatten- och avloppsnätet i Örebro vilket förändrar situationen gällande 
vattenskyddsområdet i Fjugesta.

Vid planläggning i ett vattenskyddsområden medföljer det ett antal särskilda 
skyddsföreskrifter som ska säkerställa att marken och grundvattnet inte förorenas. Det 

Röda	området	visar	det	inre	vattenskyddsområdet	och	området	med	orange	visar	det	yttre	vattenskydds-
området.

Det	brunmarkerade	området	visar	rullstensåarna	samt	de	två	mindre	dammar	som	finns	i	området	
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innebär att det finns vissa restriktioner gällande hur marken får användas i området. 
Vad som gäller inom inre respektive yttre skyddszon redovisas i Föreskrifter	för	
vattenskyddsområde	för	Lekebergs	kommuns	vattentäkt	i	Fjugesta publicerat av Örebro 
Länsstyrelse 1997.

Strandskydd
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden 
och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Enligt 7 kap 13–15 § 
Miljöbalken (MB), så gäller strandskydd vid havet, vid insjöar och vattendrag. När ett 
planarbete inleds inom 100 meter från vattenområde, vid normalt medelvattenstånd, 
ska frågan om strandskydd alltid prövas. Länsstyrelsen får upphäva strandskyddet, men 
det ska säkerställas fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet. Strandskydd upphävs på kvartersmark, men består fortfarande på allmän 
mark.

Enligt 7 kap 18 a-c §§ MB, får Länsstyrelsen i det enskilda fallet ge dispens från 
strandskyddet om det finns särskilda skäl och dispenser avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för   
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
7. I 18 d § MB finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl 

kring område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. 
Lag (2009:532).

En mindre del av det södra planområdet berörs av de två mindre dammar som ligger i 
direkt anslutning. Runt dessa dammar gäller 100 meters strandskydd (se bild på sida 9). 
Detta gör att cirka 40 meter i södra delen av planområdet påverkas av strandskyddet.

Förorenade områden
Öster om Fjugesta Byväg finns det två potentiella förorenade områden. Den ena är 
lokaliserat till fastigheten Fjugesta 5:66 för petroleum och biodrivmedel och den andra 
på fastigheten Fjugesta 4:60 bedrivs gummiproduktion.

Risk för ras- och skred
Det finns en del mindre utspridda ytor inom planområdet som är markerade platser för 
ras- och skredrisk. Översiktlig bild över ras- och skredrisk återfinns på sida 11. 

Geotekniska förhållanden
I Fjugesta tätort finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken inom 
planområdet också kan innehålla förhöjda radonförekomster. 
Enligt SGU:s geologiska jordsartskarta består området av olika typer av lera, 
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Utdrag	från	karta	över	Jordarter	från	SGU.

isälvsediment och sandig morän. Översiktlig bild över jordarter återfinns nedan. 

En översiktlig geoteknisk undersökning av marken genomfördes vid planprocessen för 
framtagandet av detaljplan Fjugesta 5:2 m.fl. 2015 genomfördes fältundersökningar 
som bestod av trycksondering på 9 punkter och slagsondering på 7 punkter samt 
provtagning med skruvborr på en punkt.

Testpunkterna, varav ingen var inom planområdet men i direkt anslutning, visade att 
jorden bestod av ca 2,0 – 7,0 meter lera med skikt / lager på upp till ca 1 meter av 
sandig och/eller siltig lera. Under ett ca 0,2 meter tjockt mullhaltigt ytlager var leran 
mestadels fast till halvfast. De utförda trycksonderingarna visade mycket lös lera 
ställvis förekommer i upp till som mest ca 1,0 meter tjocka lager. Lagren med sand- 
och siltinblandning hade låg till medelhög relativ fasthet. Den skiktade lerjorden vilade 
på fast morän. 

De rödmarkerade zonerna visar områden som är utpekade av Örebro länsstyrelse för ras- och 
skredrisk.
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Vid slagsondering har stopp erhållits 2,0 – 9,2 meter under markytan mot förmodad 
sten, block eller berg och i mycket fast lagrad morän.

Den geotekniska undersökningen visade att marken hade tillräcklig god bärighet 
för byggnation. Det framgår att enplansbyggnader av betong kan grundläggas med 
platta under förutsättning att lastkompensation utförs med hjälp av lättfyllning. Två- 
och treplansbyggnader av betong skulle behövas grundläggas med en stomma av 
spetsbärande pålar.

Fornlämningar 
Det finns inga registrerade fornlämningar inom området, men i direkt anslutning väster 
om planområdet finns det tre fornlämningar:

• Väster om planområdet finns det en yta som indikerar att det finns en flatmarksgrav 
(RAÄ Knista 13:1)

• Norr om flatmarksgraven finns det en kvarlämna av ett vägmärke (RAÄ nr Knista 
11:1).

• Väster om planområdet indikeras det att finns rester från en husgrund från en 
historisk tid (RAÄ Knista 12:1).

Trafik
Trafikläget kring planområdet är följande. Länsväg 518 kommer från Vretstorp och 
leder fram till Fjugesta Letstig i centrala Fjugesta. Precis innan planområdet finns det 
en väganslutning, Fjugesta Byväg och leder igenom östra Fjugesta fram till Fjugesta 
Letstig. I angränsning norr om planområdet finns Dommarringsvägen som ansluter till 
Östra Långgatan.

Länsvägen 518 och Fjugesta Byväg har båda hastighetsbegränsning på 70 km/h och har 
enligt Trafikverkets Nationella vägdatabas en genomsnittlig årsdygnstrafik på 251-500 
fordon. Dommarringsvägen har en hastighetsbegränsning på 40 km/h. Vägen är nyligen 
anlagd och har inga rapporterade siffror på genomsnittlig årsdygnstrafik (ÅTD). 

Under planarbetet med Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl., antagen 2016, gjordes 
en bedömning att förslaget kan ge upphov till ökad biltrafik, vidare skulle ett fullt 
utbyggt område beräknas alstra ungefär 800 fordon per ÅTD. Denna är byggd på 
Trafikverkets siffror gällande trafikmängder på omkringliggande och anslutande gator 
till planområdet. I den antagna detaljplanen föreslogs det att Dommarringsvägen skulle 
ansluta till Östra Långgatan. Tankegångar som gick i planbeskrivningen var att delen 
från Dommarringsvägen till Östra långgatan skulle utformas på de gåendes villkor, som 
ett gångfartsområde. Gatan är idag huvudsak utformad för biltrafik men används som 
ett gaturum där såväl bilar, gående och cyklister samsas.

För att utreda behovet av en ytterligare väganslutning till södra delen av Fjugesta lät 
Lekebergs kommun, WSP Sverige AB, göra en trafikutredning. Trafikutredningen som 
redovisas i denna rapport är gjord för att bedöma behovet av trafiklösningar som på sikt 
skapar ett väl fungerande vägnät utifrån de föreslagna detaljplanerna.

Underlag till beräknade trafikflöden har varit Trafikverkets genomförda trafikmätningar 
som gjordes på en punkt cirka 200 meter söder om den plats som föreslås som 
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väganslutning sant en uppskattning på hur mycket de redan antagna detaljplanerna 
kommer generera i trafikmängd. För att beräkna trafikalstringen har Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg använts. Verktyget gör en uppskattning av antal resor per dygn 
utifrån den data som matas in.

Totalt uppskattas trafikalstringen för området bli 478 ÅDT, inklusive nyttotrafik. Den 
trafik som kommer att skapas från det nya området kommer, som det ser ut idag, att ha 
tre möjligheter att ta sig in och ut från området. 

1. Via väg 518 till Fjugesta Letstig och ut på väg 204 (t.ex. lämpligt för dem som 
arbetspendlar till Örebro).

2. Via Fjugesta Byväg (exempelvis på väg in till Fjugesta centrum eller via Fjugesta 
Letstig in till Örebro).

3. Via Storgatan/Södergatan (t.ex. på väg in till Fjugesta centrum). Det pågår en 
diskussion inom kommunen om att möjligtvis stänga vägförbindelsen mellan 
Domarringsvägen och Storgatan/Södergatan för biltrafik. 

Resultatet visar från utredning att den totala trafikalstringen till och från området 
beräknas bli 478 ÅDT, inklusive nyttotrafik, så beräknas den nya anslutningen till 
Fjugesta Byväg få cirka 240 ÅDT.

För de statliga vägarna används Trafikverkets trafikuppräkningstal för EVA och 
manuella beräkningar 2014-2040-2060. För Örebro län är prognosen 2014-2040 en 
ökning av lastbilar med 48 % och ökning av personbilar med 25 %. Motsvarande siffror 
för perioden 2014-2060 är 87 % för lastbilar respektive 34 % för personbilar. Enligt 
dessa siffor blir trafikökning på Fjugesta Byväg.

År 2014 2040 2060
ÅDT samtliga 642 821 926
Uppräknad	trafik	på	väg	524	Fjugesta	Byväg	med	den	tillkommande	trafiken	från	den	nya	anslutningen

Den nya detaljplanen kommer att innebära ökade trafikmängder in och ut från området 
i Fjugesta södra. Det är ur ett tillgänglighetsperspektiv lämpligt att fördela trafiken som 
alstras i området. Som tidigare framkommit pågår det en diskussion inom kommunen 
om att möjligtvis stänga vägförbindelsen mellan Domarringsvägen och Storgatan/
Södergatan för biltrafik. Om det beslutet tas kommer det att vara ännu mer aktuellt, 
både ur tillgänglighetsperspektiv men även säkerhetsperspektiv med en ny anslutning 
till Fjugesta Byväg så att det går att ta sig in och ut ur området via fler än en väg. Men 
även om anslutning till Storgatan/Södergatan fortsatt kommer att bli öppen för biltrafik 
kommer det att vara positivt med en anslutning till Fjugesta Byväg eftersom den 
kommer att minska belastningen på gatunätet strax norr om det nybyggda området.

Där den nya anslutningspunkten föreslås placeras finns det goda förutsättningar för 
att göra en korsning då vägen är rak och plan, vilket innebär goda siktförhållanden. 
Trafikmängderna talar för att korsningen bör utformas enligt korsningstyp B (se bild på 
nästa sida.).

Vid detaljplanering av korsningen kan det vara aktuellt att se över var 40/t området 
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börjar och även hur man tänker sig ta hänsyn till utfarter på andra sidan av Fjugesta 
Byväg.

Störningar
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och
förhandsbesked.

Gällande riktvärden är:
• 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35 

kvadratmeter.
• 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35 

kvadratmeter.
• 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i 

anslutning till byggnaden.

Avsteg från ovanstående riktvärden är:

• Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 55 dB(A) dygnsekvivalent
      ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå mellan kl. 22-06 inte överskrids vid 
fasaden. Med ett bostadsrum menas rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för    
sömn.
• Om 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med 

mer än 10 dB(A) fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Utdrag	från	Trafikutredningen	som	visar	rekomenderad	korsningstyp
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förÄnDringar

Planens huvuddrag
Del av den naturmark som planlades i detaljplanen från 2016 föreslås ändra 
markanvändning till bostadsändamål. Detta är för att möjliggöra ytterligare bebyggelse 
i området. För att klara av den ökade trafiken i området som skulle genereras vid en 
utveckling av området föreslås även en förlängning av Dommaringsvägen och en ny 
infart mot Fjugesta Byväg.

En del av fastigheten Fjugesta 5:76 föreslås inkluderas i planförslaget, detta görs för 
att ta bort prickmark som finns i gällande detaljplan. Motiveringen för detta är att 
prickmarken på gällande detaljplan kommer tappa sitt syfte vid genomförandet av 
denna detaljplan.

Planerad bebyggelse
Planförslaget föreslås utformas med likartade planbestämmelser som finns i gällande 
detaljplan i området, eftersom förutsättningarna bedöms som likartade samt att det 
aktuella planförslaget är att betrakta som en utvidgning av gällande detaljplanen i 
området. Med överensstämmande bestämmelser kan en enhetlig gestaltning skapas.

Planförslaget föreslår att i den västra delen av planområdet planera för bostäder 
och vårdboende. Högsta byggnadshöjd föreslås regleras till 12 meter och största 
byggnadsarea i procent av fastighetsarean till 40 % samt regleras takvinkeln till 10-
45 grader. Vidare regleras ytan med en placeringsbestämmelse som bestämmer att 
byggnad ska placeras minst 2,5 meter från fastighetsgräns.

För att möjliggöra en enhetlig byggrätt för fastigheterna Fjugesta 5:2  och Fjugesta 5:76 
kommer remsan med prickmark som finns i detaljplanen Fjugesta 5:2 m.fl. ersättas med 
byggrätt och bestämmelser som beskrivs ovanstående. 

I södra delen av byggrätten föreslås att 30 % är högsta utnyttjandegrad per 
fastighetsarea.  Byggnadshöjden sätts till 12 meter samt regleras takvinkeln till 10-45 
grader.

Riksintresse och jordbruksmark
Drumlinområdet är utpekat cirka 150 meter ifrån planområdet. Den åkermark som 
har tagits i anspråk anses inte utgöra en del i kärnvärdet i det som är kännetecknande 
för drumlinområdets landskapsbild. Även väganslutning i östra delen av planområdet 
bedöms inte heller påverka drumlinområdet eller landskapsbilden.

Bedömningen är att planområdet från en allmän synpunkt är tillfredställande genom 
att det möjliggör en naturlig fortsättning av tätorten. Bedömningen som Sydnärkes 
byggförvaltning gör är att samhällsintresset väger tyngre än vad bevarandevärdet av 
den åkermarken som tas i anspråk gör. 

Geotekniska förhållanden
Den geotekniska undersökningen som utfördes under planarbetet för närliggande 
detaljplan under året 2015, visade att marken var lämplig för byggnation. Denna 
undersökning används igen på grund av närheten samt att markens förutsättningar 
inte skiljer sig åt på SGU:s kartor. Det framgår att enplansbyggnader av betong 
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kan grundläggas med platta samt två- och treplansbyggnader av betong behöver 
grundläggas med en stomme av spetsbärande pålar.

Bedömningen som görs är att planområdet har god bärighet för byggnation.

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

Trafik och buller
Planförslaget har som syfte att möjliggöra för en väganslutning mellan Fjugesta Byväg 
och Dommarringsvägen. Därav föreslås markanvändningen naturmark och gata. 
Denna väganslutning mot Fjugesta Byväg kan sprida ut fordonstrafiken från två håll. 
Utformningen av gator i området bör efterfölja Trafikverkets riktlinjer i handboken 
VGU (vägar- och gators utformning). De bör anpassas efter trafiksäkra lösningar för 
såväl biltrafik, gående och cyklister. Utformningen av vägar och gator hanteras inte 
i detaljplanearbetet utan i ett senare skede vid genomförandet av detaljplanen samt 
genom lokala trafikföreskrifter.

I planområdets nordvästra kant föreslås ett mindre område planläggas som gata. Detta 
grundar sig i att i den gällande detaljplan är planlagd som natur, men vid anläggandet 
av gatan hamnade den inom natur. En justering efter hur verkligheten ser ut.

Boverket har tagit fram en vägledning, Hur	mycket	bullrar	vägtrafiken, som hjälpmedel 

Utdrag	från	Boverkets	vägledning	”Hur	mycket	bullrar	vägtrafiken?”
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vid detaljplanering i utsatta bullerområden. Enligt Boverkets vägledning genererar 
1220 fordon med en hastighetsbegränsning på 70 km/h cirka 60 dBA vid ett avstånd 
på 10 meter för att sedan minska till 55 dBA vid ett avstånd på 35 meter. Länsvägen 
518 och Fjugesta Byväg har båda hastighetsbegränsning på 70 km/h och har enligt 
Trafikverkets Nationella vägdatabas en genomsnittlig årsdygnstrafik på 251-500 
fordon.

Utemiljöer som anordnas i anslutning till byggnader ska placeras så att den ekvivalenta 
ljudnivån uppnår kraven i Förordning (2015:216). 

Bedömningen som görs att det inte krävs några åtgärder för trafikbuller längst länsväg 
518, utöver naturmarken anses möjliggöra en naturlig bullerbarriär 

Förorenade områden
Planområdet bedöms inte påverkas av de närliggande verksamheterna som bedriver 
miljöfarligt verksamhet på fastigheten Fjugesta 5:66

Natur
Planförslaget tar fasta på den naturvärdesinventering som gjordes i ett annat planarbete 
samt den nya som gjordes i denna planprocess. Alla bevarandesvärda naturvärden som 
hittades kommer planläggas som naturmark. Förutom en mindre del av åkerholmen 
som planläggs för bostäder. Intentionen är att basvara åkerholmen. Detta görs 
genom att reglera marken med prickmark. Följaktligen kommer allén, dikena och 
ädellövskogen skyddas med naturmark. I västra delen av området finns det även en 
rullstensås som har tagits i beaktande och återfinns bland naturvärdena. Denna skyddas 
av samma planlagda naturmark. Skogspartiet i södra delen av planområdet kommer 
inte föreslås som naturmark, utan marken är redan exploaterad av en privatperson och 
samma inrikning föreslås.

Cirka 1,2 hektar kommunalägd åkermark och cirka 0,6 hektar åkermark som ägs privat 
föreslås tas i anspråk. Den privata marken föreslås planläggas som gata och naturmark. 
Detta för att möjliggöra anslutningsvägen från Fjugesta Byväg till Dommarringsvägen.

Om ovannämnda biotopskyddade miljöer påverkas av planförslaget krävs en 
biotopskyddsdispens som söks hos Länsstyrelsen, antingen inom planprocessen eller 
innan exploatering sker. 

Strandskydd
För delen av fastighet Fjugesta 5:5 som påverkas föreslås skäl 1, 18 kap c § stycke 1, 
för platsen redan har tagits i anspråk för att upphäva strandskyddet inom kvartersmark. 
Fastigheten är redan anspråkstagen i form att den redan är exploaterad och redan 
idag används för bostadsändamål på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Idag är fastigheten bebyggs med villabostad och mindre uthus 
och inga höga naturvärden finns på fastigheten. Mellan fastigheten Fjugesta 5:5 går 
en vältrafikerad väg, Vretstorpvägen, och ger allmänheten tillgänglighet till de två 
dammarna.

För delen av fastigheten Fjugesta 5:2 föreslås skäl 2, 18 kap c § stycke 5, behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
område för att upphäva strandskyddet inom kvartersmark. En utveckling av Fjugesta 
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tätort är ett angeläget allmänt intresse och en förutsättning för att Fjugesta tätort ska 
kunna möjliggöra fler bostäder och utvecklats. Ett tillskott på cirka 20-25 bostäder är 
är betydande tillskott i Fjugesta tätort. Vid en koncentration av bostadsbebyggelse till 
Fjugesta tätort kan befintlig service, handel och kollektivtrafik användas. Detaljplanen 
följer även den intention som sattes i översiktsplanen. 

Konsekvenser av exploatering av området bedöms inte påverka strandskyddets syfte. 
Platsen är redan på ett sådant sätt anspråkstaget att den inte strandskyddet har något 
syfte. Upphävandet av strandskyddet på Fjugesta 5:2 bedöms inte heller där medföra 
några negativa aspekter på strandskyddets syfte, då naturvärden fortsatt är allmänt 
tillgängliga och säkerställs genom planlagda som naturmark.

Vattenskyddsområde
Fjugesta ska inom de närmsta åren anslutas till vatten- och avloppsnätet i Örebro vilket 
förändrar situationen gällande vattenskyddsområdet i Fjugesta.

Vatten och avlopp
Planområdet avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Avstalsservitut som innehåller befintligt vatten- och avloppsledning ska vara kvar 
på samma läge. Denna säkerställs genom reservat för underjordisk ledning samt 
prickmark.

El och tele
Planområdet avses anslutas till befintliga el- och teleledningar.

Dagvatten
Dagvatten kallas det regn- eller smältvatten som tillfälligt rinner över olika ytor 
såsom asfalt, grus och tak. För att hantera dagvatten inom planområdet ska lokal 
omhändertagande av dagvattnet (LOD), för den nya bebyggelsen, genom infiltration 
och fördröjning användas. Dagvattnet ska i huvudsak fördröjas och sedimenteras inom 
området. Befintliga diken kan utnyttjas för dagvattenhanteringen i området samt ska 
även naturmiljön utnyttjas så att dagvattnet kan omhändertas lokalt. 

Egenskapsbestämmelsen, Högsta	utnyttjandegrad	i	byggnadsarea	per	fastighetsarea 
på 30 % respektive 40 % används för att säkerställa för att fördröja, infiltrera och rena 
dagvatten från omgivande hårdgjorda ytor.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska utökas och anpassas efter gällande 
riktvärden. Byggherren/fastighetsägaren ska vidta åtgärder för att tillgodose behovet. 
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Rekomenderade minsta kapacitet i markbrandposter är 600-900 liter per minut med 
maximalt inbördes avstånd av 250-400 meter. 

Teknisk försörjning
Vid förflyttning av befintliga ledningar bekostas detta av exploatören.

genOmföranDefrågOr

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget innebär att markanvändningen inom planområdet och i gällande 
detaljplan som antogs 2016 förändras. Remsan med prickmark av den redan 
antagna detaljplanen samt naturmarken som är i söder och i väst om gällande 
detaljplan inkluderas. Prickmarken inkluderas för att skapa en enhetlig byggrätt 
och den naturmarken som ändras från gällande detaljplan är mark som enligt 
naturvärdesinventering något naturvärde som är bevarandevärt. Här räknas den 
befintliga åkermarken in som föreslås bli bostadsbebyggelse. Landskapsbilden 
kommer påverkas, men inte i den utsträckningen att det bedöms medföra en förändrad 
landskapsbild. Planförslaget har utformats med hänsyn att skydda de värden som 
pekades ut i naturvärdesinventeringen 

En trafikökning väntas när bostadsområdet byggs ut och i dagsläget finns det utfart mot 
Vretstorpsvägen samt genomfart via Östra Långgatan. Vid ytterligare etablering, form 
av detta planförslag, krävs det en utfart öster ut. 
Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Lekebergs kommun.

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Tidplan
Planförslaget beräknas kunna antas under våren 2020. Tidplanen utgör en preliminär 
bedömning och kan komma att ändras under planarbetets gång.

Samråd: Höst 2019
Granskning: Vinter 2019
Antagande: Vår 2020
Laga kraft: Vår 2020

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem (5) år från den dag då planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Lekebergs kommun är huvudman för allmän platsmark.

Tekniska frågor 
I västra delen finns en ledningsrätt för råvatten, 18-kv 1388.1. Denna ska avvecklas. 

Avtalsservitutet vatten- och avlopp ska bestå. 

Fastighetsrättsliga frågor
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Detaljplanen innebär en del förslag på ombildningar av fastigheter och utgör 
erforderligt underlag för fastighetsbildning. Fastighetsbildning kommer kunna ske när 
detaljplanen vunnit laga kraft. Fyra fastigheter berörs av planförslaget och se vilka 
konsekvenser de kan få i konsekvensbeskrivningen på nästa sida.

All mark som inte ägs av staten kan bli föremål för expropriation. Tanken med 
lagstiftningen är att det allmännas möjlighet till expropriation skall leda till frivilliga 
överenskommelser mellan kommunen och fastighetsägaren. Ofta träffas en uppgörelse 
om försäljning av mark utan att kommunen behöver ta till något tvångsförfarande. 
Expropriation kan enligt svensk lag beviljas om speciella allmänna ändamål föreligger, 
till exempel gäller detta för allmän platsmark inom detaljplaner med kommunalt 
huvudmannaskap.

I planförslaget föreslås det att en förlängning av Domarringsvägen samt naturmark 
kan ske på en privat fastighet i öst. Med stöd av detaljplanen föreslås del av fastighet 
Fjugesta 1:9 övergå till en kommunal fastighet och således kommunalt ägarskap. 
Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in den allmänna platsen utan 
överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. Övertagandet av den allmänna 
platsmarken kan alltså ske frivilligt eller med tvång. Kommunen är också skyldig att 
lösa in den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det.

Ledningsrätten för vatten- avloppsledning ska avvecklas. 

Fastighetsbildning kan ske då planen vunnit laga kraft. För att genomföra 
fastighetsrättsliga åtgärder som föreslås genom detaljplanen krävs en ansökan om 
lantmäteriförättning hos Lantmäteriet. Kommunen har särskilt ansvar att ansöka om 
och bekosta lantmäteriförättning avseende allmänplatsmark.

Fastighet Konsekvenser

Fjugesta 5:2 Fastigheten planläggs för bostadsändamål och före-
slås avstyckas för nya fastigheter.

Fjugesta 5:76 Fastigheten kan genom förättning slås samman med 
intilliggande eller nybildand fastighet.

Fjugesta 1:9 På del av fastigheten föreslås allmänplats, natur och 
väg. Med stöd av detaljplanen har kommunen rätt 
att lösa in den allmänna platsen. Gatan och natur-
marken föreslås sammanfogas med Fjugesta 5:2.

Fjugesta 5:5 Fastigheten föreslås bestå.
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meDverkanDe i PlanarbeTeT
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Patrik Igelström  Lars Johansson
Planarkitekt   Förvaltningschef    
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bilaga 2    

Observera att illustrationen endast ger ett exempel på en möjlig 
utveckling med anledning av planförslaget. Detaljplanen reglerar hur 
marken inom planområdet får och inte får användas men styr inte vad som ska 
genomföras. Detaljplanen anger ramarna för vad som är möjligt och vad som 
inte är möjligt vid en framtida bygglovsprövning och fastighetsbildning.

Illustration
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1 FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Lekebergs kommun ska inom tätorten Fjugesta ta fram en detaljplan för fastighet Fjugesta
5:76 m.fl. (Fjugesta södra). Under 2016 upprättades en detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl. vilken
syftade till att möjliggöra för särskilt boende, LSS-boende, trygghetsboende,
bostadsbebyggelse samt förskola i de södra delarna av Fjugesta. Behovet av
bostadsbebyggelse och infrastruktur finns fortfarande i Fjugesta och därför upprättas nu en
kompletterande detaljplan bland annat för att möjliggöra bostadsbebyggelse, byggande av
vård i anslutning till Fjugesta byväg och skapa förutsättningar för rekreation.

Trafikutredningen som redovisas i denna rapport är gjord för att bedöma behovet av
trafiklösningar som på sikt skapar ett väl fungerande vägnät utifrån de föreslagna
detaljplanerna. I utredningen beräknas det trafikalstring baserad på den nya
markanvändningen i området, framtida trafikflöden uppskattas och lämplig typutformning för
ny anslutning till Fjugesta byväg föreslås.

1.2 FÖRESLAGEN DETALJPLAN

1.2.1 Detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl. (Fjugesta södra)
Den föreslagna detaljplanen för Fjugesta södra upprättas bl.a. för att möjliggöra
bostadsbebyggelse, byggande av vårdinrättning i anslutning till Fjugesta byväg och skapa
förutsättningar för rekreation. I planbeskrivningen står det:

Planförslaget föreslår att i den västra delen av planområdet planera för bostäder och
vårdboende. Högsta byggnadshöjd föreslås regleras till 12 meter och största byggnadsarea i
procent av fastighetsarean till 40 %.

Figur 1. Utkast till plankarta för Fjugesta 5:76 m.fl. (Fjugesta södra)
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1.2.2 Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl.
Detaljplanen antogs 2016-04-25 och vann laga kraft 2016-05-17. Enligt planbeskrivningen
möjliggör detaljplanen för bostadsändamål, vårdverksamhet och skola:

I de västra delarna av planområdet möjliggörs uppförandet av en ny förskola med tillhörande
gemensamhets- och utevistelseytor samt angöring och parkering. Parkering anordnas inom
kvartersmark och redovisas därför inte i plankartan.

Inom planområdet finns 6 separerade byggrätter inklusive byggrätter för det planerade LSS-
boendet med 10-12 lägenheter och ett särskilt boende med ca 48 lägenheter.

Den sydligaste byggrätten är ca 15000 kvm med en största byggnadsarea på 40 procent av
fastighetsarean. Byggnader får uppföras med högst 12 meter i byggnadshöjd. Byggnadsrätten
möjliggör för såväl fristående bostäder som flerbostadshus.

Den östliga byggrätten är i helhet ca 18500 kvm med en största byggnadsarea på 40 procent
av fastighetsarean. Byggnader får uppföras med högst 12 meter i byggnadshöjd.
Byggnadsrätten möjliggör för såväl fristående bostäder som flerbostadshus.

I norra delarna av planområdet finns två byggrätter med en byggnadshöjd på högst 9 meter.
På dessa byggrätter finns det idag tre mindre flerfamiljshus.

Figur 2. Plankarta för detaljplan Fjugesta 5:2 m.fl.
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1.2.3 Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl.
Det som först och främst är aktuellt att titta på i denna detaljplan är utfarter och utfartsförbud
mitt emot där en eventuell ny anslutning från Fjugesta södra kommer att bli.

Figur 3. Plankarta för detaljplan Fjugesta 4:61 m.fl.

2 TRAFIKMÄNGDER OCH
TRAFIKFÖRDELNING

2.1 TRAFIKFLÖDEN
Trafikverket har genomfört trafikmätningar på väg 524 i en punkt cirka 200 meter söder om
den plats där den nya anslutningen föreslås att placeras, se Figur 4.

Figur 4. Trafikflöden på väg 524 (Trafikverket, 2019)
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2.2 TRAFIKALSTRING
För att beräkna hur mycket trafik den nya bebyggelsen kommer att alstra har Trafikverkets
trafikalstringsverktyg använts (Trafikverket, 2018).

Verktyget gör en uppskattning av antal resor per dygn utifrån den data som matas in. I det här
fallet har antal bostadsenheter och antal anställda på LSS-boendet använts som indata för
markanvändningen, se Figur 6.

För nyttotrafik har Trafikverkets schablonmässiga uppskattning använts. Schablonvärdena är
följande: 15 % andel för bostäder och 5 % andel för samhällsservice (LSS-boendet).

Eftersom en del av området inom detaljplan Fjugesta 5:2 redan är bebyggt och ovan nämnda
detaljplaner inte i alla tillfällen återger en detaljerad bild av planerad bebyggelse, har
Sydnärkes Byggförvaltning tagit fram en mer detaljerad information som ligger till grund för
trafikalstringen, se Figur 5.

Figur 5. Olika områden med olika typer av bebyggelse.

· Blått område: 38 bostadsenheter, varav 30 lägenheter och 8 parhus. Området är
färdigbyggt.

· Grönt område. Trygghetsboende med totalt 30 bostadsenheter. Detta är fördelat i 18
enheter radhus och 12 enheter parhus. Området är färdigbyggt. Detaljplanen
möjliggör en skola i området men det finns inga planer på att bygga en sådan.

· Turkost område. LSS boende. I detta boende finns det 8 mindre lägenheter. Det finns
en byggrätt kvar. För trafikalstringen antas det att man det kommer att byggas 4
lägenheter till. På boendet är det totalt 22 anställda.

· Rött område. Området är i dagsläget obebyggt. Detaljplanen möjliggör för såväl
fristående bostäder som flerbostadshus. Enligt byggförvaltningen kommer det att bli
cirka 30 bostadsenheter i området. För trafikalstringen antas det bli 15 lägenheter och
15 parhus/radhus.

· Gult område: Området är i dagsläget obebyggt. Enligt byggförvaltningen kommer det
att bli cirka 30 bostadsenheter i området i likartat stuk som i det blå området. För
trafikalstringen antas det bli 24 lägenheter och 6 radhus/parhus.
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· Söder om det gula området: Inget nytt kommer att byggas i det området. Där finns i
dagsläget en villa.

· Industriområdet som ligger mellan turkost och rött område har vägförbindelse norrut
och denna kommer bestå. Den ingår därför inte i trafikberäkningarna.

· I den norra delen av detaljplanen för Fjugesta 5:2 m.fl. finns det två områden. På
dessa byggrätter finns det idag tre mindre flerfamiljshus. Trafik från dessa områden
antas till största delen färdas norrut och räknas därför inte in i trafikalstringen.

Totalt räknas och används följande uppgifter som grund till trafikalstringsberäkningen för hela
området:

· 77 lägenheter
· 59 parhus/radhus
· 1 villa
· 22 anställda på samhällsservice

Figur 6. Indata, markanvändning, som använts i Trafikverkets trafikalstringsverktyg.

Den totala trafikalstringen till och från området skulle enligt ovanstående antaganden bli 417
ÅDT, exklusive nyttotrafik, se Figur 7.

Osäkerheten i trafikalstringsberäkningen anses vara liten för bostäderna men stor för
samhällsservice, varunder LSS-boendet hamnar.
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Figur 7. Resultatet från Trafikverkets trafikalstringsverktyg.

Genom att använda Trafikverkets schablonvärden för nyttotrafik uppskattas nyttotrafiken bli 61
fordon/dygn, se Figur 8.

Figur 8. Uppskattad nyttotrafik för området.

Totalt uppskattas trafikalstringen för området bli 478 ÅDT, inklusive nyttotrafik.
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2.3 TRAFIKFÖRDELNING
Den trafik som kommer att skapas från det nya området kommer, som det ser ut idag, att ha
tre möjligheter att ta sig in och ut ur området:

1. Via väg 518 till Fjugesta Letstig och ut på väg 204 (t.ex. lämpligt för dem som
arbetspendlar till Örebro).

2. Via Fjugesta Byväg (exempelvis på väg in till Fjugesta centrum eller via Fjugesta
Letstig in till Örebro).

3. Via Storgatan/Södergatan (t.ex. på väg in till Fjugesta centrum).

Det pågår en diskussion inom kommunen om att möjligtvis stänga vägförbindelsen mellan
Domarringsvägen och Storgatan/Södergatan för biltrafik. För trafikalstringen antas vägen
stängas för att inte underskatta trafikmängden i den nya anslutningen till Fjugesta Byväg.

Eftersom väganslutningen till Fjugesta Letstig ut mot väg 204 ger den snabbaste förbindelsen
till Örebro kommer förmodligen fler att använda den, snarare än anslutningen till Fjugesta,
med för säkerhetsskull antas fördelningen till anslutningarna vara 50/50.

Eftersom den totala trafikalstringen till och från området beräknas bli 478 ÅDT, inklusive
nyttotrafik, så beräknas den nya anslutningen till Fjugesta Byväg få cirka 240 ÅDT.

2.4 TRAFIKUPPRÄKNING
För de statliga vägarna används Trafikverkets trafikuppräkningstal för EVA och manuella
beräkningar 2014-2040-2060 (Trafikverket 2019). För Örebro län är prognosen 2014-2040 en
ökning av lastbilar med 48 % och ökning av personbilar med 25 %. Motsvarande siffror för
perioden 2014-2060 är 87 % för lastbilar respektive 34 % för personbilar. Enligt dessa siffor
blir trafikökning på Fjugesta Byväg enligt Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Uppräknad trafik på väg 524 Fjugesta byväg (ej medräknat den tillkommande trafiken till och från de nya
områdena). Trafikflöden för år 2013 är hämtade från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta. (Trafikverket, 2019)

År 2013 2014 2040 2060
ÅDT bilar 375 378 473 507
ÅDT lastbilar 35 36 53 66
ÅDT samtliga 410 414 525 573

Till denna trafik tillkommer sedan trafiken från det nya området. För trafiktillväxten på den nya
kommunala vägen har 1 % ökning per år antagits. Trafiken som alstras inom det nya området
och tar den nya anslutningen till Fjugesta Byväg beräknas bli:

Tabell 2. Uppräknad trafik på den nya vägen som ska ansluta till väg 524 Fjugesta byväg.

År 2019 2014 2040 2060
ÅDT bilar 209 199 258 314
ÅDT nyttotrafik 31 29 38 38
ÅDT samtliga 240 228 296 352

Med tillkommen trafik från det nya området i Fjugesta söder kommer trafiken på Fjugesta
Byväg att bli:
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Tabell 3. Uppräknad trafik på väg 524 Fjugesta byväg med den tillkommande trafiken från den nya anslutningen.

År 2014 2040 2060
ÅDT samtliga 642 821 926

3 ANSLUTNING MOT VÄG 524/FJUGESTA
BYVÄG

Den föreslagna korsningspunkten framgår av föreslagen plankarta, se Figur 9. Väg 524 är rak
och plan vid den föreslagna punkten vilket innebär god sikt.

Figur 9. Föreslagen anslutningspunkt. Bild till vänster - utkast till plankarta, bild uppe till höger - vy från väg 524 norrut
vid anslutningen, bild nere till höger - vy från väg 524 söderut vid anslutningen.

Enligt VGU VV Publikation 2004:801 ska valet av korsningstyp baseras på flödet på
primärvägen (väg 524/Fjugesta Byväg) och på sekundärvägen (förslagen anslutning från
planområdet), se Figur 10.

1 Senaste versionen av VGU, Trafikverkets publikation 2015:087, hänvisar till VGU publikation 2004:80. Diagrammen
i den äldre versionen finns inte kvar i den nya.
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Figur 10. 3-vägskorsning med primärväg (väg 524) och sekundärväg (Domarringsvägen). (Vägverket, 2004)

Vid val av korsningstyp används prognosår 2040. Då beräknas Qp = 821 fordon/dygn och Qs
= 296 fordon/dygn.

Val av korsningstyp görs utifrån framkomlighet och trafiksäkerhet. Hastighetsgränsen på
Fjugesta Byväg är 40 km/t där korsningen planeras. Strax söder om den planerade
anslutningen är hastighetsgränsen 70 km/t. För både framkomlighet och trafiksäkerhet
används diagram för VR50, eftersom det inte finns för VR40.

Figur 11. Val av korsning ur hänsyn till tillgänglighet/framkomlighet. (Vägverket, 2004)
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Figur 12. Val av korsning ur hänsyn till trafiksäkerhet. (Vägverket, 2004)

Korsningstyp A eller B kan väljas om man hamnar inom området för ”välj mindre korsning” och
korsningstyp C om man hamnar inom området ”överväg större korsning”.

I det här fallet är det korsningstyp A eller B som är aktuella.

Figur 13. De aktuella korsningstyperna.

Ur ett framkomlighetsperspektiv/tillgänglighetsperspektiv är en B-korsning lämpligast eftersom
vi hamnar förhållandevis högt inom fältet för mindre korsningar medan det skulle räcka med
en A-korsning ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

4 SLUTSATS

Den nya detaljplanen kommer att innebära ökade trafikmängder in och ut från området i
Fjugesta södra. Det är ur ett tillgänglighetsperspektiv lämpligt att fördela trafiken som alstras i
området. Som tidigare framkommit pågår det en diskussion inom kommunen om att möjligtvis
stänga vägförbindelsen mellan Domarringsvägen och Storgatan/Södergatan för biltrafik. Om
det beslutet tas kommer det att vara ännu mer aktuellt, både ur tillgänglighetsperspektiv men
även säkerhetsperspektiv med en ny anslutning till Fjugesta Byväg så att det går att ta sig in
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och ut ur området via fler än en väg. Men även om anslutning till Storgatan/Södergatan fortsatt
kommer att bli öppen för biltrafik kommer det att vara positivt med en anslutning till Fjugesta
Byväg eftersom den kommer att minska belastningen på gatunätet strax norr om det
nybyggda området.

Där den nya anslutningspunkten föreslås placeras finns det goda förutsättningar för att göra
en korsning då vägen är rak och plan, vilket innebär goda siktförhållanden. Trafikmängderna
talar för att korsningen bör utformas enligt korsningstyp B.

Vid detaljplanering av korsningen kan det vara aktuellt att se över var 40/t området börjar och
även hur man tänker sig ta hänsyn till utfarter på andra sidan av Fjugesta Byväg.
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Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Besök: Bergmästaregatan 2

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com
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Allmänt om projektet 

Projektnamn 

Projektnamn Fjugesta 5:76 m.fl. 

Egna kommentarer Trafikutredning 

Senast ändrad 2019-07-04 11:35 

Verktyget 

Version 1.0 

Resultat 

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik) 

Bästa skattning: 1 213 resor / dygn 

Skattad färdmedelsfördelning 

 

 med bil: 47 % 
 med kollektivtrafik: 6 % 
 med cykel: 14 % 
 till fots: 31 % 
 med annat: 2 % 

 

 

Osäkerhet 

 

Andelen av resorna som är baserade på 

trafikalstringstal med låg / medel / hög osäkerhet. 

Ju högre osäkerhet, desto försiktigare bör du vara 

när du tolkar resultaten. 
 

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik) 

 
Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt 

Antal resor / dygn 567 73 176 372 25 1 213 

 

 

Resor uppdelat efter markanvändning 

Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning 

 
Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt 

Lägenhet 161 39 57 144 9 410 

Radhus/parhus 262 20 57 88 12 440 

Villa 4 
 

1 1 
 

6 

Samhällsservice 140 14 61 140 3 358 

Totalt 567 73 176 372 25 1 213 

 

 

Uppskattat antal bilar 
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 567 bilresor 
Uppskattning av antal bilar: 417 bilar (ÅDT), 
vilket motsvarar ungefär 464 ÅVDT 

Antaganden: 

 1,2 personer per bil för arbetsresor 

 1,4 personer per bil för inköp/serviceresor 

 1,5 personer per bil för fritidsresor 

 Bostäders resor fördelar sig enligt: 
o 35% arbetsresor 
o 23% inköp/serviceresor 
o 42% fritidsresor 

 Övrig markanvändning ger: 
o 34% arbetsresor 
o 27% inköp/serviceresor 
o 39% fritidsresor 

 

 

Uppskattat markbehov för transporter 
Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i området som studeras. 

Markanvändning per färdmedel 

 
Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt 
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Area (m2) 17 970 308 1 882 298 - 20 458 

Antaganden: 

 Bil:31,7 m2 / bilresa 

 Kollektivtrafik:4,2 m2 / kollektivtrafikresa 

 Cykel:10,7 m2 / cykelresa 

 Till fots:0,8 m2 / gångresa 

 

Detta kan påverka resultaten: 

Observera: Endast personresor 

Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning göras. (ett stöd 
för detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även om nyttotrafik-beräkning har 
gjorts så påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i sammanställningen. 

Observera: Förhöjd risk för dubbelräkning 

Området innehåller både bostäder och annan markanvändning vilket gör att risken för dubbelräkning av 
resor ökar. Se användarhandledningen för ytterligare information. 

Indata 

Lokalisering 

Kommun Lekeberg 

Var i kommunen I huvudortens ytterområden 

Markanvändning 

Lägenhet 77 bostadsenheter 
138 boende (automatiskt värde) 

Radhus/parhus 59 bostadsenheter 
146 boende (automatiskt värde) 

Villa 1 bostadsenheter 
2 boende (automatiskt värde) 

Samhällsservice 22 anställda 

Svar på frågor om Kollektivtrafik 

 
Inga besvarade frågor 

Svar på frågor om Gång 

 
Inga besvarade frågor 

Svar på frågor om Cykel 

 
Inga besvarade frågor 

Svar på frågor om Bil 

 
Inga besvarade frågor 

Svar på frågor om Mobility Management 

Arbetar kommunen 
med mobility 
management dvs. 
mjuka åtgärder för att 
ändra resbeteende? 

Nej 

Grön 
resplan/mobilitetsplan 

Kommunen arbetar inte med åtgärden 

Kampanjer för mer 
miljövänligt resande 

Kommunen arbetar inte med åtgärden 

Samlad 
reseinformation för 
flera färdsätt 

Kommunen arbetar inte med åtgärden 

Utbildning om hållbart 
resande 

Kommunen arbetar inte med åtgärden 

Distansarbete Kommunen arbetar inte med åtgärden 

Resfria möten Kommunen arbetar inte med åtgärden 

Målgruppsanpassade 
kampanjer t.ex. 

Kommunen arbetar inte med åtgärden 
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testresenärer. 
hälsotrampare 

Bättre cykelfaciliteter 
(ej infrastruktur) 

Kommunen arbetar inte med åtgärden 

Bilpooler Kommunen arbetar inte med åtgärden 

Sparsam körning/Eco-
driving 

Kommunen arbetar inte med åtgärden 

Hur länge har 
kommunen arbetat 
med mobility 
management? 

Kortare än 2 år 
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Fanny Germer (Planarkitekt)
Patrik Igelström (Planarkitekt)

Protokollet innehåller paragraferna §104

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§104 - Upprättande av kompletterande detaljplanering - Fjugesta 
södra - Fjugesta 5:2 m fl (KS 18-776)
Ärendebeskrivning

Under 2015-2016 upprättades detaljplan för delar av fastigheterna Fjugesta 5:76 m.fl. Det 
innebar att en första etapp av ny bostadsbebyggelse kunde genomföras i södra Fjugesta. Även 
nu infrastruktur i form av Domarringsvägen har anlagts. Då behovet av bostadsbebyggelse 
och ökad infrastruktur fortgår finns behov av ytterligare detaljplanering i området. 
Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutade 2018-10-16 (KS 18-516) att beställa en ny 
detaljplan i området. Inriktningen på planförslaget är att kompletterande bostadsbebyggelse 
och en ny väganslutning mot Fjugesta Byväg ska tillskapas.

Planförslaget föreslås följa ett standard förfarande enligt PBL (Plan- och bygglagen) 
2010:900.

Detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
beslutar att detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl. skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11 § 
Plan- och bygglagen. 

Johan Niklasson (C) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl. (Fjugesta södra) - (KS 18-776-8)
 Plankarta Fjugesta södra - (77621)
 Planbeskrivning Fjugesta Södra - (77620)
 Fastighetsförteckning Fjugesta södra Fjugesta 5-76 m fl - (77619)
 Trafikutredning södra - (77623)
 Bilaga Trafikalstring Södra - (77618)
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur
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Förändring av gällande 
detaljplan för Fjugesta 46:2, 

2:19 m fl (bl a Linden)

14

KS 18-346
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Tjänsteskrivelse 2019-08-16 1 (1)

Dnr: KS 18-34618-346

   

Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. 
Mejeristen och kv. Borgmästaren)

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

Planförslaget föreslås följa ett utökat förfarande enligt PBL (Plan- och bygglagen) 
2010:900. Planförslaget har varit ute på samråd 3 oktober – 24 oktober 2018.

Detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. skickas ut 
på granskning enligt 5 kap. 18 § Plan- och bygglagen. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Fanny Germer
Kommundirektör Handläggare
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Fastighetsgräns

Traktnamn

Registerbeteckning

Servitut, rättighet
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Höjdkurva

Koordinatangivelse

Bostadshus taklinje

Uthus taklinje
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GRUNDKARTA

Kartbeteckningar enligt HMK-kartografi       Skala 1:1000

Grundkartan upprättad av Metria Hallsberg i juni 2018

Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 15 00

Aktualitet:

Fastighetsinformation 2018-06-21

Detaljinformation 2018-05-09

Kartstandard enligt HMK-Ka 2.2.6.1

Per-Åke Jureskog

Lantmäteriingenjör

Höjdsystem RH 00

GRUNDKARTA

Kartbeteckningar enligt HMK-kartografi       Skala 1:1000

Grundkartan upprättad av Metria Hallsberg i juni 2018

Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 15 00

Aktualitet:

Fastighetsinformation 2018-06-21

Detaljinformation 2018-05-09

Kartstandard enligt HMK-Ka 2.2.6.1

Per-Åke Jureskog

Lantmäteriingenjör

Höjdsystem RH 00

100 meter9080706040 503020100

Skala 1:500 (Ritningsformat A1)

Antagande

Laga kraft

Fastighetsförteckning

Beslutsdatum

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Fanny Germer     Jonas Kinell       Lars Johansson

Planarkitekt             Planarkitekt       Förvaltningschef

Detaljplan för

Fastighet Fjugesta 46:2 m.fl.

(Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)

Lekebergs kommun, Örebro län.

Upprättad av Sydnärkes Byggförvaltning augusti 2018

Samrådsredogörelse

Diarienummer

Behovsbedömning

Planhandlingar

GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

CentrumC

VårdD

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per

fastighetsarea är 50 %,  4 kap 11 § 1

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

0.0

Högsta nockhöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

Utförande

b

1

Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande,  4 kap

16 § 1

Markens anordnande och vegetation

n

1

Endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras,  4 kap 10

§

Skydd mot störningar

m

1

Varje bostad ska ha tillgång till uteplats som ej

överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA

maximal ljudnivå.,  4 kap 12 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år ,  4 kap 21 §

Markreservat

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska

ledningar,  4 kap 6 §

Upplysningar

Tomtindelning gällande som fastighetsindelningsbestämmelse för Fjugesta 31:1,

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

Granskningshandling
Augusti 2019

Dnr: KS 18-346

P L A N B E S K R I V N I N G 
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HÄR ÄR VI NU

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

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

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

Denna detaljplan följer ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Enligt PBL kap 5 § 7 ska ett detaljplaneförslag som inte är förenligt med 
översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 
handläggas med ett utökat förfarande. Till skillnad mot standardförfarandet ska 
kommunen vid tillämpning av det utökade förfarandet kungöra förslaget till detaljplan. 
Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens anslagstavla. I övrigt 
hanteras processen utefter samma steg som under ett standardförfarande. Planprocessen 
inleds med ett samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer 
m.fl. När planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs 
planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, 
kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan 
mindre justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom 
beslut i Kommunfullmäktige. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av 
dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner 
detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:500 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse

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

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

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

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
behovsbedömning har upprättats för att se om planen medför betydande miljöpåverkan 
eller inte.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i 
PBL 4 kap. 34 §. 

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

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

PLANDATA

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

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

Kartbild som visar planområdets läge.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Inga riksintressen finns inom området. 

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

Planförslaget bedöms följa intentionerna i översiktsplanen. 

Detaljplaner
Planområdet regleras i huvudsak av två detaljplaner:

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

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

Utsnitt ur de två gällande detaljplanerna som i huvudsak reglerar markanvändningen i området. 
De gällande detaljplanerna medger bostäder, vårdändamål och viss handel i kv. Borgmästaren. 
Föreslagen planområdesgräns i nu aktuellt planförslag är markerad med röd streckad linje.  
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Det finns även två detaljplaner som berör några mindre delar av planområdet:

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

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

Fastighetsindelningsbestämmelser fastställda som tomtindelningar som berörs är:

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

FÖRUTSÄTTNINGAR

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

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

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

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

Trafikbuller
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och 
förhandsbesked. 
 
Gällande riktvärden är:
- 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35  
   kvadratmeter.
- 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35  
   kvadratmeter.
- 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i   
   anslutning till byggnaden.

Avsteg från ovanstående riktvärden är:
- Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 55 dB(A) dygnsekvivalent 
ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå mellan kl. 22-06 inte överskrids vid fasaden. 
Med ett bostadsrum menas rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för sömn.
- Om 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med mer 
än 10 dB(A) fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

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

Vårdboendet Linden Vårdboendet Linden

Flerbostadshus kv. Borgmästaren

Storgatan Vy del av planområdet

Fjugesta Letstig

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trädallé markerad på kartan

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Befintlig parkering som finns inom planområdet säkerställs genom prickmark. 

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

Fjugesta Letstig

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

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

Storgatan

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

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

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

Fjugesta Letstig

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

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

Storgatan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Tidplan
Planen hanteras med utökat planförfarande. 

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Fanny Germer  Jonas Kinell  Lars Johansson
Planarkitekt  Planarkitekt   Förvaltningschef   
 

 

Page 399 of 607



18

C

GATAGAT
A

GATA

GAT
A

GATA

15

2:
11

6

2:
91

3:
19

3

57
:4

2:
72

2:
91

2:
73

2:
90

2:
74

2:
89

2:
19

4

27
:2

2:
10

0
2:

68
2:

88

2:
94

31
:3

2:
87

31
:2

31
:1

18
:1

0

46
:2

2:
61

2:
18

3
18

:1

2:
19

2
2:

20
8

41
:3

25
:6

67
:1

1

25
:7

s

Sa
m

f

33
:1

41
:1 3:

19
2

2:
12

8

18
:1

3:
19

4
s

2:
17

6

G
am

la
 L

et
st

ig
en

Smedjegatan

Fju
ge

sta
 Le

tst
ig 

    
 st

atl
ig 

vä
g 5

64

Storgatan      
statlig väg 561

Te
ge

lga
tan

Apelgatan

Östra Långgatan

62

63

Östr
a Långgatan

2:
21

2

2:
12

8

18
:1

18
:1

18
:1

18
:1

3:
19

2

62

61

61

Sv
 1

88
0-

90
/8

8.
1

G
A:

4

Lr
 18

14
-4

9.1

Lr 1814-255.1

Lr 1814-49.1

Lr
 1

81
4-

49
.1

Lr
 18

14
-4

9.1

Lr 1
814-563.1

Lr 1814-588.2

Lr 1814-49.1

Lr
 1

81
4-

49
.1

Sv
 18

-IM
1-

85
/79

83
.1 Lr 1

814-255.1

62

63

61

61

60

59

62

62

62

63

N
=6

56
18

00

Sv
 1

81
4-

36
7.

1

3:
14

3

Lr
 1

81
4-

49
.1

2:
11

6

2:
91

3:
19

3

57
:4

2:
72

2:
91

2:
73

2:
90

2:
74

2:
89

2:
19

4

27
:2

2:
10

0
2:

68
2:

88

2:
94

31
:3

2:
87

31
:2

31
:1

18
:1

0

46
:2

2:
61

2:
18

3
18

:1

2:
19

2
2:

20
8

41
:3

25
:6

67
:1

1

25
:7

s

Sa
m

f

33
:1

41
:1 3:

19
2

2:
12

8

18
:1

3:
19

4
s

2:
17

6

G
am

la
 L

et
st

ig
en

Smedjegatan

Fju
ge

sta
 Le

tst
ig 

    
 st

atl
ig 

vä
g 5

64

Storgatan      
statlig väg 561

Te
ge

lga
tan

Apelgatan

Östra Långgatan

62

63

Östr
a Långgatan

2:
21

2

2:
12

8

18
:1

18
:1

18
:1

18
:1

3:
19

2

62

61

61

Sv
 1

88
0-

90
/8

8.
1

G
A:

4

Lr
 18

14
-4

9.1

Lr 1814-255.1

Lr 1814-49.1

Lr
 1

81
4-

49
.1

Lr
 18

14
-4

9.1

Lr 1
814-563.1

Lr 1814-588.2

Lr 1814-49.1

Lr
 1

81
4-

49
.1

Sv
 18

-IM
1-

85
/79

83
.1 Lr 1

814-255.1

62

63

61

61

60

59

62

62

62

63

N
=6

56
18

00

Sv
 1

81
4-

36
7.

1

3:
14

3

Lr
 1

81
4-

49
.1

n 1

n 1

m
1

m
1

e 1

e 1

b 1

b 1

u

u

u

u

u

n 1 b 1

G
R

U
N

D
KA

R
TA

BE
TE

C
KN

IN
G

AR
 G

R
U

N
D

KA
R

TA

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

Tr
ak

tn
am

n

R
eg

is
te

rb
et

ec
kn

in
g

Se
rv

itu
t, 

rä
tti

gh
et

D
ik

es
m

itt
 m

ed
 d

ik
es

ka
nt

H
öj

dk
ur

va

Ko
or

di
na

ta
ng

iv
el

se

Bo
st

ad
sh

us
 ta

kl
in

je

U
th

us
 ta

kl
in

je

FJ
U

G
ES

TA
2:

6

N
=6

52
10

00

Ko
or

di
na

tk
ry

ss

Le
dn

in
g

Se
rv

itu
t, 

rä
tti

gh
et

Sv
 1

8-
IM

4-
64

/1
71

7.
1

Tr
ak

tg
rä

ns

Lr
 1

04

Vä
gk

an
t

G
R

U
N

D
KA

R
TA

BE
TE

C
KN

IN
G

AR
 G

R
U

N
D

KA
R

TA

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

Tr
ak

tn
am

n

R
eg

is
te

rb
et

ec
kn

in
g

Se
rv

itu
t, 

rä
tti

gh
et

D
ik

es
m

itt
 m

ed
 d

ik
es

ka
nt

H
öj

dk
ur

va

Ko
or

di
na

ta
ng

iv
el

se

Bo
st

ad
sh

us
 ta

kl
in

je

U
th

us
 ta

kl
in

je

FJ
U

G
ES

TA
2:

6

N
=6

52
10

00

Ko
or

di
na

tk
ry

ss

Le
dn

in
g

Se
rv

itu
t, 

rä
tti

gh
et

Sv
 1

8-
IM

4-
64

/1
71

7.
1

Tr
ak

tg
rä

ns

Lr
 1

04

Vä
gk

an
t

G
R

U
N

D
KA

R
TA

Ka
rtb

et
ec

kn
in

ga
r e

nl
ig

t H
M

K-
ka

rto
gr

af
i  

   
  S

ka
la

 1
:1

00
0

G
ru

nd
ka

rta
n 

up
pr

ät
ta

d 
av

 M
et

ria
 H

al
ls

be
rg

 i 
ju

ni
 2

01
8

Ko
or

di
na

t- 
oc

h 
pr

oj
ek

tio
ns

sy
st

em
 S

W
ER

EF
 9

9 
15

 0
0

Ak
tu

al
ite

t:
Fa

st
ig

he
ts

in
fo

rm
at

io
n 

20
18

-0
6-

21
D

et
al

jin
fo

rm
at

io
n 

20
18

-0
5-

09
Ka

rts
ta

nd
ar

d 
en

lig
t H

M
K-

Ka
 2

.2
.6

.1

Pe
r-Å

ke
 J

ur
es

ko
g

La
nt

m
ät

er
iin

ge
nj

ör

H
öj

ds
ys

te
m

 R
H

 0
0

G
R

U
N

D
KA

R
TA

Ka
rtb

et
ec

kn
in

ga
r e

nl
ig

t H
M

K-
ka

rto
gr

af
i  

   
  S

ka
la

 1
:1

00
0

G
ru

nd
ka

rta
n 

up
pr

ät
ta

d 
av

 M
et

ria
 H

al
ls

be
rg

 i 
ju

ni
 2

01
8

Ko
or

di
na

t- 
oc

h 
pr

oj
ek

tio
ns

sy
st

em
 S

W
ER

EF
 9

9 
15

 0
0

Ak
tu

al
ite

t:
Fa

st
ig

he
ts

in
fo

rm
at

io
n 

20
18

-0
6-

21
D

et
al

jin
fo

rm
at

io
n 

20
18

-0
5-

09
Ka

rts
ta

nd
ar

d 
en

lig
t H

M
K-

Ka
 2

.2
.6

.1

Pe
r-Å

ke
 J

ur
es

ko
g

La
nt

m
ät

er
iin

ge
nj

ör

H
öj

ds
ys

te
m

 R
H

 0
0

10
0 

m
et

er
90

80
70

60
40

50
30

20
10

0 Sk
al

a 
1:

50
0 

(R
itn

in
gs

fo
rm

at
 A

1)

An
ta

ga
nd

e

La
ga

 k
ra

ft

Fa
st

ig
he

ts
fö

rte
ck

ni
ng

Be
sl

ut
sd

at
um

Pl
an

be
sk

riv
ni

ng

G
ra

ns
kn

in
gs

ut
lå

ta
nd

e

Fa
nn

y 
G

er
m

er
   

 
 J

on
as

 K
in

el
l  

   
  

La
rs

 J
oh

an
ss

on
Pl

an
ar

ki
te

kt
   

   
   

   
 P

la
na

rk
ite

kt
   

   
 

Fö
rv

al
tn

in
gs

ch
ef

D
et

al
jp

la
n 

fö
r

Fa
st

ig
he

t F
ju

ge
st

a 
46

:2
 m

.fl
.

(K
v.

 M
ej

er
is

te
n 

oc
h 

kv
. B

or
gm

äs
ta

re
n)

Le
ke

be
rg

s 
ko

m
m

un
, Ö

re
br

o 
lä

n.

U
pp

rä
tta

d 
av

 S
yd

nä
rk

es
 B

yg
gf

ör
va

ltn
in

g 
au

gu
st

i 2
01

8

Sa
m

rå
ds

re
do

gö
re

ls
e

D
ia

rie
nu

m
m

er

Be
ho

vs
be

dö
m

ni
ng

Pl
an

ha
nd

lin
ga

r

G
R
A
N
SK
N
IN
G
SH
A
N
D
LI
N
G

PL
A

N
B

ES
TÄ

M
M

EL
SE

R
Fö

lja
nd

e 
gä

lle
r i

no
m

 o
m

rå
de

n 
m

ed
 n

ed
an

st
åe

nd
e 

be
te

ck
ni

ng
ar

. E
nd

as
t

an
gi

ve
n 

an
vä

nd
ni

ng
 o

ch
 u

tfo
rm

ni
ng

 ä
r t

illå
te

n.
 D

är
 b

et
ec

kn
in

g 
sa

kn
as

 g
äl

le
r

be
st

äm
m

el
se

n 
in

om
 h

el
a 

pl
an

om
rå

de
t.

G
R

Ä
N

SB
ET

EC
K

N
IN

G
A

R
Pl

an
om

rå
de

sg
rä

ns
An

vä
nd

ni
ng

sg
rä

ns
Eg

en
sk

ap
sg

rä
ns

Ad
m

in
is

tra
tiv

 g
rä

ns
Ad

m
in

is
tra

tiv
 o

ch
 e

ge
ns

ka
ps

gr
än

s

A
N

VÄ
N

D
N

IN
G

 A
V 

M
A

R
K

 O
C

H
 V

A
TT

EN
A

llm
än

na
 p

la
ts

er
 m

ed
 k

om
m

un
al

t h
uv

ud
m

an
na

sk
ap

,  
4 

ka
p 

5 
§ 

2

G
at

a
G

AT
A

K
va

rte
rs

m
ar

k,
  4

 k
ap

 5
 §

 3

Bo
st

äd
er

B

C
en

tru
m

C

Vå
rd

D

EG
EN

SK
A

PS
B

ES
TÄ

M
M

EL
SE

R
 F

Ö
R

K
VA

R
TE

R
SM

A
R

K
B

eb
yg

ga
nd

et
s 

om
fa

ttn
in

g

e 1
H

ög
st

a 
ut

ny
ttj

an
de

gr
ad

 i 
by

gg
na

ds
ar

ea
 p

er
fa

st
ig

he
ts

ar
ea

 ä
r 5

0 
%

,  
4 

ka
p 

11
 §

 1

M
ar

ke
n 

få
r i

nt
e 

fö
rs

es
 m

ed
 b

yg
gn

ad
,  

4 
ka

p 
11

 §
 1

0.
0

H
ög

st
a 

no
ck

hö
jd

 i 
m

et
er

 ,  
4 

ka
p 

11
 §

 1

U
tfö

ra
nd

e
b 1

By
gg

na
d 

sk
a 

up
pf

ör
as

 i 
ra

do
ns

äk
er

t u
tfö

ra
nd

e,
  4

 k
ap

16
 §

 1

M
ar

ke
ns

 a
no

rd
na

nd
e 

oc
h 

ve
ge

ta
tio

n
n 1

En
da

st
 8

0 
%

 a
v 

fa
st

ig
he

ts
ar

ea
n 

få
r h

år
dg

ör
as

,  
4 

ka
p 

10
§

S
ky

dd
 m

ot
 s

tö
rn

in
ga

r
m

1
Va

rje
 b

os
ta

d 
sk

a 
ha

 ti
llg

ån
g 

til
l u

te
pl

at
s 

so
m

 e
j

öv
er

sk
rid

er
 5

0 
dB

A 
ek

vi
va

le
nt

 lj
ud

ni
vå

 o
ch

 7
0 

dB
A

m
ax

im
al

 lj
ud

ni
vå

. ,  
4 

ka
p 

12
 §

 1

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VA
 B

ES
TÄ

M
M

EL
SE

R
H

uv
ud

m
an

na
sk

ap

H
uv

ud
m

an
na

sk
ap

et
 ä

r k
om

m
un

al
t f

ör
 a

llm
än

 p
la

ts
,  

4 
ka

p 
7 

§

G
en

om
fö

ra
nd

et
id

G
en

om
fö

ra
nd

et
id

en
 ä

r 5
 å

r ,
  4

 k
ap

 2
1 

§

M
ar

kr
es

er
va

t
u

M
ar

kr
es

er
va

t f
ör

 a
llm

än
ny

tti
ga

 u
nd

er
jo

rd
is

ka
le

dn
in

ga
r , 

 4
 k

ap
 6

 §

U
pp

ly
sn

in
ga

r
To

m
tin

de
ln

in
g 

gä
lla

nd
e 

so
m

 fa
st

ig
he

ts
in

de
ln

in
gs

be
st

äm
m

el
se

 fö
r F

ju
ge

st
a 

31
:1

,
ak

t n
r 1

8-
FJ

U
-1

39
, s

ka
 u

pp
hö

ra
 g

äl
la

..\
..\

..\
..\

..\
..\

..\
..\

G
ra

fis
ka

 p
ro

fil
er

 k
om

m
un

 o
ch

 b
yg

gf
ör

va
ltn

in
g\

Le
ke

be
rg

s 
ko

m
m

un
-li

gg
an

de
 P

M
S-

C
(1

09
59

).j
pg

BILAGA 1    Plankarta

Page 400 of 607



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2019-08-07 

 

 

Sida 1 av 12 
 

 

Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen 
och kv. Borgmästaren) Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

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

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

större flexibilitet inför eventuella byggprojekt i framtiden.  

Samrådet 

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

tiden mellan 2018-10-03 och 2018-10-24. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 

myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för 

samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på 

byggförvaltningens hemsida. Efter samrådet har 10 yttranden inkommit. I detta dokument 

sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att 

tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2018-10-24 

2. Lantmäteriet 2018-10-16 

3. Trafikverket 2018-10-19 

4 Sydnärkes kommunalförbund 2018-10-01 

5. Nerikes Brandkår 2018-09-27 

6. Sydnärkes Miljönämnd  2018-10-04 

7. Kultur- och bildningsnämnden 2018-10-24 

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

10. Bra Kulturmiljö 2018-10-19 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

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

förhållanden att frågor som berör människors hälsa och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett 

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

Länsstyrelsen.  

 

Förorenade området 

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

och bilverkstäder: 

- OKQ8 Stig Perssons Bensinstation, drivmedelshantering, branschklass 2. 

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

lösningsmedel, smedja, mekanisk verkstad, branschklass 2. 

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

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

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

Branschklass 3. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

och redovisas i planhandlingarna.  

Skyddsavstånd drivmedelsstation 

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

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

ljusstörningar från bilarnas strålkastare.  

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

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

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

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

längre skyddsavstånd än för bensin.  

 

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

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

 

Trafikbuller 

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

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

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

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

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

ovanstående riktvärden för uteplats ska klaras.  

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

I planbeskrivningen anges att gällande miljökvalitetsnormer inte bedöms överskridas. Länsstyrelsen 

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

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

påverkan på närliggande vattenförekomster samt en beskrivning av vattenförekomsternas status, 

miljökvalitetsnormer och miljöproblem.  

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överrensstämmelse med översiktsplan 

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 
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Behovsbedömning 

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

 

Dagvattenhantering 

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

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

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

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

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

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

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

anser att detta behöver säkerställas med planbestämmelse på plankartan.  

Biotopskydd 

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

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

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

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

avgörs från fall till fall.  

Störningar, brandstation 

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

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

vid utryckning.  

Planbestämmelser 

På plankartan saknas planbestämmelser om utnyttjandegrad, vilket bör kompletteras.  

  

Kommentar: 

En översiktlig markprovtagning har gjorts för planområdet och planbeskrivningen kompletteras 

med information från denna. 

 

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

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

 

Planbeskrivningen kompletteras med bedömning och utredning kring risker angående 
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drivmedelsstationen.  

 

Plankartan kompletteras med bestämmelser om riktvärden för uteplats.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning och bedömning om miljökvalitetsnormer för 

vatten. 

 

Plankartan kompletteras med planbestämmelse om högsta andel hårdgjord yta.  

 

Yttrande angående trädallé beaktas och information infogas i planbeskrivningen.  

 

Plankartan kompletteras med bestämmelse om utnyttjandegrad.  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Gemensamhetsanläggning 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Delar av planen som bör förbättras 

Fastighetsrättsliga frågor 

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

ut som kvartersmark behöver fastighetsregleras till Fjugesta 46:2.  

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

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

frivilligt mellan parterna, samt att åtgärderna genomförs som fastighetsreglering.  

U-områden 

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

 

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

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

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

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

genomförandeavsnittet av planbeskrivningen.  

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

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

område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig.  

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

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

Kommentar: 

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

plankarta.  

 

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

markerats som kvartersmark behöver fastighetsregleras till Fjugesta 46:2 

 

Det infogas beskrivning angående ledningsrätt och servitut vid markreservat för allmännyttiga 

underjordiska ledningar.  

 

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

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Ny utfart 

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

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

utformas enligt kraven i VGU samt i samråd med Trafikverket.  

Dagvatten 

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

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

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

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

Trafikverkets anläggning negativt.  
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Trafikbuller vid utomhusmiljöer 

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

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

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

Kommentar: 

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

infogas i planbeskrivningen.   

 

Bestämmelse om andel hårdgjord yta infogas i plankartan.  

 

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

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inga synpunkter på förslaget till detaljplan.  

Kommentar: 

Noteras.  

 

5. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

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

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

inbördes avstånd av 150 – 250 meter.  

Kommentar: 

Informationen om brandvattenförsörjning infogas i planbeskrivningen.  

 

6. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 

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

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

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

radonsäkert.  

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

Kommentar: 

Bestämmelse som säkerställer att nybyggnation sker med radonsäkert utförande infogas i 

plankartan.  

 
7. Kultur- och bildningsnämnden 

Sammanfattning: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommentar: 

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

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

Lekebergs kommun verksamma inom detta område.  
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8. Vattenfall 

Sammanfattning: 

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

närområde och har därmed inget att erinra i detta ärende.  

Kommentar: 

Noterat.  

 

9. E.ON 

Sammanfattning: 

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

Kommentar: 

Noterat. 

 

10.   Bra kulturmiljö 

 

Sammanfattning: 

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

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

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

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

Plan- och bygglagens kapitel 8 § 13.  

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

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

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

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

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

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

garagelänga med tidsenliga träportar.  

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

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

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

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

Lekebergs kulturmiljöprogram.  

Kommentar: 

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

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

 En översiktlig markprovtagning har genomförts för planområdet. Justeringar i 

planhandlingarna görs i enlighet med det som framgår i rapporten.  

 Planhandlingarna justeras med hjälp av riskutredning för OKQ8 Fjugesta som gjordes 

2008.  

 Plankartan kompletteras med planbestämmelser om riktvärden för uteplats.  

 Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning och bedömning om miljökvalitetsnormer 

för vatten.  

 Plankartan kompletteras med bestämmelse om högsta andel hårdgjord yta.   

 Trädalléns lokalisering markeras ut och infogas i planbeskrivningen tillsammans med 

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

 Plankartan kompletteras med bestämmelse om utnyttjandegrad.  

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

för att behålla parkeringen.  

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

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

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

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

 Planbeskrivningen kompletteras med text om att brandvattenförsörjningen utökas vid 

behov samt rekommenderad minsta kapacitet.  

 Plankartan kompletteras med bestämmelse som säkerställer att nybyggnation ska ske med 

radonsäkert utförande.  

 Planförslaget följer från och med granskningen ett utökad förfarande.  

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

Fanny Germer   Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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1 INLEDNING 
Fastigheten Fjugesta 46:2, se läge i Figur 1.1, är föremål för planändring. 

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

möjliggöra planerade ut- och nybyggnationer inom fastigheten. 

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

hemsida, 2019-05-22 

Länsstyrelsen har via yttrande1 begärt att det inom planprocessen ska 

säkerställas att inga markföroreningar som kan hindra genomförande av 

planen förekommer. Kommunens planhandläggare har via e-post2 meddelat 

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

översiktlig markundersökning utförs.   

I planbeskrivningen3 anges att planområdet gränsar till drivmedelsstation och 

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

påverkade av petroleumkolväten. Länsstyrelsen anser att det i plan-

beskrivningen behöver tydliggöras om sanering/schaktning har skett, om 

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

säkerställas att planområdet inte är påverkat av föroreningar.  

I planområdet finns en brandstation. Om brandskum har använts i 

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

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

redovisas i planhandlingarna. 

1.1 AKTUELLT UPPDRAG 

WSP har på uppdrag av NoN Markutveckling (fortsättningsvis beställaren) 

utfört översiktlig provtagning inom fastigheten ur ett planprocessperspektiv, 

där provtagning riktats på delar av fastighetens mest teoretiskt misstänkta 

föroreningsförekomst.  

 

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

föroreningssituation utifrån provtagnings-resultat samt uttalande om 

indikerad föroreningssituationen bedöms utgöra ett hinder för planens 

godkännande eller genomförande.  

1.2 BAKGRUND 

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

planomfattning. Vid jämförelse av figurerna kan bla utläsas att dagens 

markanvändning av fasigheten är densamma som planerad användning 

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

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

samt att bebyggelsen förtätas i plan och höjd. 

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

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

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

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

förekommer några hinder mot planens genomförande. Denna handling 

fokuseras på miljötekniskt relaterad föroreningsförekomst i mark och 

grundvatten. 

 

2 TEORETISK PROBLEMBESKRIVNING, 
KONCEPTUELL MODELL 

Baserat på kända platsspecifika förutsättningar beaktat ur perspektivet 

planerad markanvändning inom vår- och omsorg har en problembeskrivning 

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

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

Enligt Länsstyrelsens EBH-stöd4 finns tre misstänkta objekt söder om  

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

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

kommunen nämner i planbeskrivningen5, att oljeförekomst påträffades vid 

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

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

aktuellt planområde: 

1. OKQ8 Stig Perssons Bensinstation, branschklass 2. 

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

halogenerade lösningsmedel, smedja, mekanisk verkstad, 

branschklass 2. 

3. Fjugesta bilservice, bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier, 

branschklass 3. 

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

riven, identifierat objekt. Branschklass 3. Norr om planområdet 

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

har använts inom övningsverksamhet6.  

 

De naturliga jordlagren förväntades inför provtagning överlagras av fyllning 

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

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

föroreningsförekomst generellt inom stadsmiljö, bedöms potentiellt 

förekommande föroreningar i marken huvudsakligen utgöras av metaller 

inklusive kvicksilver, oljekolväten inklusive PAH och BTEX samt PCB.  

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

förorenande verksamheter.  

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

2.2 SPRIDNINGS- OCH TRANSPORTVÄGAR 

Sett till bedömt potentiella föroreningar bedöms spridning främst kunna ske i 

samband med fysiska schaktarbeten. Mekanisk påverkan på jorden kan 

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

oljekolväten och andra organiska föreningar bedöms även teoretiskt kunna 

spridas med gasavgång. 

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

hemsida7, av moränlera ovanpå berg. Jorddjupet inom planområdet varierar 

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

grundvattenundersökningar inom planområdet, bedöms grundvatten 

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

Vid utförd geoteknisk utredning9 befanns grundvattennivån i rör T1701GW 

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

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

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

grundvattenrörens placering redovisas i Figur 2.2. Förhållandena indikerar 

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

linje med topografin.  

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

Betning av 

säd 

Verkstad, ej 

halogenerade kem. 

Drivmedels

-station Bilvårdsanläggning 

Garage, 

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

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

Tyréns, 2014. 

2.3 EXPONERINGSVÄGAR (HÄLSA) 

Huvudsakliga exponeringsvägen bedöms vara inandning av ånga 

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

markanvändning. 

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

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

själva exploateringen samt övriga markarbeten inom området  

Nuvarande utformning av planerad markanvändning/detaljplan innebär att 

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

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

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

avlopp även kommer brukas i framtiden. 

2.4 SKYDDSOBJEKT 

De skyddsobjekt som är aktuella idag utgörs huvudsakligen av boende på 

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

planområdet samt grundvatten och därefter markmiljö.  

2.5 KONCEPTUELL MODELL 

I nedanstående tabell presenteras en uppdaterad konceptuell modell för 

aktuellt undersökningsområde. För detaljerad information hänvisas till 

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

Förorenings-
källor 

Frigörelse-
/spridnings-
mekanismer 

Exponeringsvägar 
(hälsa) 

Skyddsobjekt 

Människor Miljö Natur-
resurser 

Mark-

förorening 

Ytlig fyllning 

Omättad zon 

 

Utlakning till 
och 
spridning 
med grund-
vatten 

Ytavrinning 

Lednings-

gravar 

Damning 

Erosion/ras 

Förångning 

Upptag i 

växter 

Intag av jord 

Hudkontakt 

Inandning av 

damm 

Inandning av ånga 

Intag av grönsaker 

 

Boende: 
- barn 
- vuxna 

 

Yrkesverk-
samma 

 

Besökande 

Mark-

eko-

system 

Ytvatten 

Ytvatten 

Grund-

vatten 

 

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

grundvatten i maj.  

3.1 JORDPROVTAGNING 

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

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

fältnoteringar i Tabell 3.1. Provtagningen utfördes genom provgropsgrävning 

med grävmaskin tillhandahållen av beställaren.  

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

Punkt Nivå Prel. Geoteknisk Anmärkning 

  [m u my] Benämning1   

19W01       

  0-0,3 F/stgrSa Rötter 

  0,3-0,8 saSi   

19W02       

  0-0,5 saSi   

19W03       

  0-0,3 F/Mu Rötter 

  0,3-0,8 leSi   

19W04       

  0-0,3 F/Mu Rötter 

  0,3-0,8 saSi   

19W05       

  0,0-0,3 F/Mu Rötter 

  0,3-0,8 Le   

19W06       

  0-0,2 F/Mu Rötter 

  0,2-2,7 Le   

19W07       

  0-0,2 F/Mu   

  0,2-0,6 LeSi   

 

Genomförda kontroller i fält visar att fyllningens mäktighet varierar mellan 

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

Fyllningen underlagras av lera och silt.  

3.2 BEDÖMNINGSGRUNDER JORD 

För bedömning om eventuella risker tillämpas i detta skede 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark motsvarande sk 

Känslig Markanvändning, KM10. 

Det finns uttalade planer på utbyggnation varför WSP antar schakt kommer 

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

anläggningsändamål. Eftersom behovet inte kan uteslutas, jämförs uppmätta 

totalhalter även med Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk, 

MRR11 . Nivåerna avgör om materialet kan användas fritt för 

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

material i framtiden önskas återvinnas så behövs både totalhalter och dess 

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

genomföra laktester mm för att möjliggöra återvinning i framtiden.  

3.3 ANALYSER JORD 

Resultat från utförda analyser på 11 jordprov avseende metaller och PAH 

samt 4 jordprov avseende petroleumkolväten redovisas i Bilaga 2. 

Analyserna har utförts av Synlab AB och analysprotokollen återfinns i Bilaga 

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

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

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

riktvärden. 

Förutom ovan nämnda föreningar är kadmiumhalterna förhöjda över MRR i 

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

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

de sex proven är blyhalterna över MRR.  

3.4 PROVTAGNING GRUNDVATTEN 

Inom ramen för denna undersökning har befintliga grundvattenrör inom 

planområdet nyttjats för undersökning av grundvattnets status avseende 

föroreningsinnehåll. Vid fältarbetet kontrollerades grundvattennivåer innan 

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

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

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

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

varför provtagning ej utfördes.  

  

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

Grundvattenprov har analyserats med avseende på metaller inkl Hg, 

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

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

och PAHer med Svenska Petroleum Institutets riktvärden för 

bensinstationer12 och metaller med SGU:s bedömningsgrunder för 

grundvatten13.  

3.6 ANALYSER VATTEN 

En sammanställning av analysresultat avseende filtrerade metaller i 

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

jämförvärden enligt kapitel 3.5 ovan. Kopior på analysprotokoll redovisas i 

Bilaga 3. 

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

Analys Enhet 

 

T1701GW 

SGU, klass 

3-4 

SGU 

Klass 4 

SGU, 

klass 3-4 

      

Datum  190603 

 

   

Arsenik µg/l 0,056 5 5-10 >10 

Barium µg/l 17 - 

 

  

Bly µg/l <0,0010 

 

2 2-10 >10 

Kadmium µg/l <0,0040 1 1-5 >5 

Kobolt µg/l 0,097 -   

Koppar µg/l 0,062 1000 
1000-

2000 
>2000 

Krom µg/l <0,050 10 10-50 >50 

Nickel µg/l 2,2 10 10-20 >20 

Vanadin µg/l <0,0020 -   

Zink µg/l 0,21 100 
100-

1000 
>1000 

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

SGU:s klassindelning.  

  

                                                      
12 SPI, 2011. SPI Rekommendation. Efterbehandling av förorenade 

bensinstationer och dieselanläggningar. 

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

Parameter Enhet 

SPI 

Riktvärden 

ånga i 

byggnad 

SPI 

Riktvärde 

skydd av 

ytvatten 

T1701GW 

alifater >C5-C8 µg/l 3000 
300 

<20 

alifater >C8-C10 µg/l 100 
150 

<20 

alifater >C10-C12 µg/l 25 
300 

<20 

alifater >C12-C16 µg/l - 
3000 

<20 

alifater >C16-C35 µg/l - 
3000 

62 

aromater >C8-C10 µg/l 800 
500 

<10 

aromater >C10-C16 µg/l 100 500 <10 

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

bensen µg/l 50 500 <0.50 

toluen µg/l 7000 500 <0.10 

etylbensen µg/l 6000 
120 

<0.10 

summa xylener µg/l 3000 
5 

<0.10 

PAH, summa L µg/l 2000 
120 

<0.20 

PAH, summa M µg/l 10 
5 

<0.30 

PAH, summa H µg/l 300 
0,5 

<0.30 

 

4 BEDÖMNING 

4.1 FÖRORENINGSSITUATION JORD 

Utförd översiktlig provtagning visar på liten förekomst av fyllningsjord i form 

av några decimeter ytlig mulljord som underlagras av lera alternativt siltig 

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

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

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

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

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

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

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

Påvisad föroreningsförekomst visar att mulljorden inom området inte 

uppfyller Naturvårdsverkets klassificeringsnivå, motsvarande MRR, varför 

kompletterande laktester för att kontrollera möjlighet till återvinning ej är att 

rekommendera. Analysresultat av underliggande jord utesluter dock ej 

möjligheten. Det krävs fler totalhalts-analyser och laktester innan 

lämpligheten kan bedömas.  
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4.2 FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING – JORD 

Aktuell markanvändning kommer fortsättningsvis vara vård- och omsorg, 

vilket bedöms motsvara skyddsnivån för Naturvårdsverkets generella 

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

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

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

riskbedömning för ämnen som påvisats över KM-riktvärden utifrån nu 

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

Rörande bedömning av miljö-riskbedömning vore tillämpning av maxhalter 

att överskatta riskerna, för dessa tillämpas enligt praxis istället beräknade 

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

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

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

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

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

uppmätta maxhalter indikera att förhöjd risk för människors hälsa och negativ 

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

men negativ åverkan på grundvattnet bedöms ej sannolik.  

4.3 SPRIDNING TILL AKTUELLT PLANOMRÅDE – 
FÖRORENINGSFÖREKOMST VATTEN 

Inom aktuell översiktlig provtagning fokuserades provtagning av grundvatten 

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

verksamheter. Förutsättningar för inströmmande grundvatten ska alltså 

finnas för att undersökning kan motiveras. 

Resultat från utförda vattenprovtagningar i befintligt rör T1701GW, beläget i 

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

alifater >C16-C35 över laboratoriets rapporteringsgräns. Halterna bedöms 

dock som mycket låga, relativt tillämpade jämförvärden.   

4.4 PÅVERKAN PLANERAD DETALJPLAN 

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

Föroreningsförekomsten är inte i detalj avgränsad i plan och djup.  

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

Förorenings-förekomsten i ytliga marklager bedöms således inte utgöra ett 

hinder för genomförande eller godkännande av planändringen. Vidare 

bedöms uppmätta metall- och petroleumkolväten ej medföra betydelse för 

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

metallförekomst vid markskiktet vilket inte bedöms vara ekonomiskt, 

samhällsmässigt eller tekniskt orimligt att åtgärda. Påvisad 

föroreningsförekomst i jorden bedöms således inte utgöra ett hinder mot 

godkännande eller genomförande av planändring.  

Vid framtida schakt- och entreprenadarbeten inom planområdet behöver 

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

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

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

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

deponering av jord ska utföras. 

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

oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 

föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. Påvisad föroreningsförekomst bedöms inte medföra skada eller 

olägenhet men vi rekommenderar ändå att denna rapport delges den lokala 

tillsynsmyndigheten.  

Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras på erfarenhetsmässiga 

bedömningar och branschpraxis. Utförda bedömningar och 

rekommendationer i aktuell handling baseras av naturliga skäl på det 

provtagnings- och analysresultat som identifierats inom aktuellt uppdrag. 

 
 

 

WSP Sverige AB 

Örebro Vatten och Miljö 

   
__________________________ 

Anders Stenqvist    

Uppdragsledare    
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Box 8094  
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Besök: Krontorpsgatan 1  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

1 Lagenligt skyddad natur      
Kommer projektet ge inverkan på:

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

b Natura 2000-område  

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

b Område av riksintresse för kulturminnesvård

c Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet 

3 Högt naturvärde      
a Område som bedömts ha högt regionalt 

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

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

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

känsligt (kommunens översiktsplan)

5 Skyddsområde för vattentäkt

a Inre skyddsområde

b Yttre skyddsområde

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

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

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

Behovsbedömning - Checklista för detaljplan

 1 (7)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

   

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

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

7 Mark        
Kommer projektet att orsaka:

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

b skada eller förändring av värdefull geologisk 
formation

c risk för erosion

d förändrade sedimentsförhållanden i vattendrag, 
sjö eller havsområde

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

8 Luft och klimat        
Kommer projektet att orsaka:

a väsentliga luftutsläpp eller försämring av 
luftkvalitén

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

c obehaglig lukt

8.1 Områdets lokalklimat:

a kalluftssjö

b dåliga vetilationsförhållanden

c risk för besvärande vind

d dåliga ljusförhållanden

e övrigt

9 Vatten       
Kommer projektet att orsaka:

a
förändring av grundvattenkvaliteten

 2 (7)

✔

   

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

b förändring av flödesriktningen för grundvattnet

c minskning av vattentillgången i yt- eller 
grundvattentäkt/brunn

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

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

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

g att vattendom erfordras

h att gamla dikningsföretag påverkas

10 Vegetation        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändringar i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya växtarter

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

11 Djurliv        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändring i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya djurarter

d barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

e  försämring av jaktmarker

 3 (7)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

f försämring av fiskevatten

12 Buller och vibrationer        

Kommer projektet att orsaka:

a ökning av nuvarande bullernivå

b störningar i form av vibrationer

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

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

kan vara störande (bländande)

14 Mark- och vattenanvändning        

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

a nuvarande

b planerad

15 Hälsa och säkerhet        

Kommer projektet att orsaka:

a explosionsrisk

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

c risk för att människor utsätts för 
elektromagnetiska 
fält

d risk för hälsofara inklusive mental hälsa

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

f försämring för rörelsehindrade

g farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar

 4 (7)

✔

✔

Marginella ökningar av trafikbuller kan alstras 
med anledning av detaljplaneförslaget. 

✔

✔

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

✔

✔

✔

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

✔

✔

Hela Fjugesta innehåller förhöjda 
radonförekomster i mark.

✔

✔

✔

✔

✔
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

16 Landskapsbild        

Kommer projektet att:

a försämra någon vacker utsikt eller landskapsbild

b skapa för allmänheten obehaglig landskapsbild

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

17  Rekreation , rörligt friluftsliv        

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

18 Kulturmiljö        

Kommer projektet att påverka:

a värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning 
till verksamhetsområdet

b fornlämningar

c kulturmiljön positivt i något avseende

d sammanhängande kulturmiljöer genom att skilja 
dem åt

19 Transporter/Kommunikationer        

a Kommer projektet att ge upphovtill betydande 
ökning av fordonstrafik

20 Naturresurser        

Kommer projektet att innebära:

a avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar 
naturresurs

b att mål och riktlinjer i grushållningsplanen 
motverkas

21 Miljöpåverkan från omgivningen        

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

 5 (7)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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

✔

✔

✔

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

✔

✔

✔

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

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

22 Långsiktiga miljömål        

Finns det risk att projektet strider mot:

a centrala miljömål

b regionala miljömål

c lokala miljömål

23 Kretslopp        

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

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

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

c Minskas eller skadas naturens mångfald

d Är resursomsättningen ineffektiv/ökar 
resursslöseriet

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

begränsade med tillsammans kan vara 
betydande

25 Kommunalt VA och värme        

Kommer projektet att anslutas till kommunalt:

a vatten

b avlopp

c fjärrvärme

 6 (7)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Planområdet är anslutet till kommunalt VA. 

✔

Planområdet är anslutet till kommunalt VA. 

✔

Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet.
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Sammanfattning

Ort Datum

Namn

Titel

 7 (7)

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

Askersund 2018-05-03

Jonas Kinell

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Metodiken beskrivs mer i detalj i kapitel 3. 

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

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

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

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

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

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

2.2 Föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer 
2.2.1 Räddningsverket 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hantering av brandfarliga vätskor och gaser 

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

Kraven omfattar bl.a. följande faktorer: 

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

• Placering, skydd och skötsel 

• Förvaringsplatsens utformning (inkl. invallning etc.) 

• Brandteknisk avskiljning 

• Skydd mot spill och läckage 

• Fyllning och tömning 

• Förebyggande åtgärder mot explosiv atmosfär 

• Avstånd 

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

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

12,0-72,5 15 m 

82,5 30 m 

145-170 30 m 

245 45 m 

420 60 m 

Påverkan på aktuellt projekt 

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

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

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

• begränsa risken för brandspridning inom anläggningen 

• begränsa risken för brandspridning till kringliggande skyddsobjekt i 
omgivningen 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Uppskattning av risk 
3.2.1 Inledande utredning (kvalitativ) 

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

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

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

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

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

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

Riskkriterier Individrisk Samhällsrisk 

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

FN-kurva: -1 

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

FN-kurva: -1 

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

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

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

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

 
Figur 4.1 Föreslagen om- och tillbyggnad, illustrationsskiss, KJ Plankonsult maj 2008. 
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4.1.1 Hantering av brandfarlig vara 
På bensinstationen hanteras i dagsläget drivmedel i form av bensin och diesel 
men i samband med om- och tillbyggnaden planeras även försäljning av etanol 
(E85). Utöver detta hanteras även brandfarlig vätska i form av spolarvätska, 
tändvätska m fl. Bensin och etanol utgör brandfarliga vätskor klass 1, vilket 
innebär att de är mycket brandfarliga och har en flampunkt som understiger 
21°C. Diesel utgör brandfarlig vätska klass 3, vilket innebär en något högre 
flampunkt och därmed även en begränsad antändlighet i förhållande till bensin 
och etanol. Det finns i dagsläget 3 nedgrävda cisterner för bensin (två om 15 m3 
och en om 10 m3) och 1 cistern för diesel om 15 m3. Cisternernas placering 
framgår av figur 4.1 Vid om- och tillbyggnaden kommer även en cistern för E85 
att installeras med placering i anslutning till befintliga cisterner. Cisternerna för 
bensin och etanol kopplas till mätarskåp under skärmtak och befintlig diesel-
pump i anslutning till påfyllning planeras att behållas. 

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

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

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

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

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

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

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

5.1 Brandfarlig vätska 
5.1.1 Identifierade riskkällor 

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

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

3. Lossningsplats för lossning av bensin, etanol och diesel 

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

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

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

1. Bensin och etanol (klass 1-vätska) 

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

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

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

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

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

3. Övriga brandfarliga vätskor 

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

b. Behållare utsätts för yttre brandpåverkan 

5.2 Brandfarlig gas (gasol) 
5.2.1 Identifierade riskkällor 

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

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

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

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

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

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

I figur 6.1 markeras aktuella riskkällor enligt följande: 

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

2. Mätarskåp (pumpar) för bensin och etanol 

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

 
Figur 6.1 Planerad utformning av bensinstation med riskkällor markerade 

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

1 

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

6.1 Brandfarlig vätska 
6.1.1 Bedömningskriterier 

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

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

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

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

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

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

• Färghandel  A-byggnad/Byggnad i allmänhet 

• Äldreboende A-byggnad/Svårutrymd lokal 

• Gatukök  A-byggnad/Byggnad i allmänhet 

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

Skyddsobjekt Riskkällor 

Bostad 
A 

Bostad 
B 

Bostad 
C 

Färg 
handel 

Äldre- 
boende 

Gatu- 
kök 

P-
platser 

Butiks-
lokal 

1. Avluftnings- 
rörs mynning 

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

2. Mätarskåp 
 

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

3. Pejlför- 
skruvning 

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

4. Lossnings- 
plats 

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

5. Förråd lösa 
behållare 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

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

6.2 Brandfarlig gas (gasol) 
6.2.1 Bedömningskriterier 

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

                                  
i A-byggnad är en byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas människor som 
saknar anledning att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor. 
ii B-byggnad är en byggnad i vilken vanligen endast vistas människor som kan förutsättas känna till 
förekommande hantering av brandfarliga gaser och vätskor. 
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Tabell 6.5. Rekommenderade avstånd mellan lösa behållare med brandfarlig gas och 
skyddsobjekt [7]. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• För att begränsa risken för brandspridning vid pölbrand på lossningsplats 
utförs butikslokalens yttervägg i brandteknisk klass EI 60 och obrännbart 
material. 

Page 467 of 607



  27 (28) 
 

 
2008-07-17 OKQ8 Fjugesta  

 

10
26

84
 

8 SLUTSATS 
Av riskbedömningen konstateras att med avseende på risker förknippade med 
hantering av brandfarliga vätskor så är avstånd till skyddsobjekt utanför 
bensinstationens område så pass stora att betryggande skydd erhålls. Dock 
behöver eventuellt tillkommande förråd för lösa behållare med brandfarliga 
vätskor (t.ex. spolarvätska) placeras med hänsyn tagen till kringliggande 
skyddsobjekt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Beräkning av brandeffekt 

2. Beräkning av flammans höjd 

3. Beräkning av effektiv (emitterad) strålning 

4. Beräkning av synfaktor 

5. Beräkning av infallande strålning på olika avstånd från branden 

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

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

Brandeffekt 

Brandeffekten erhålls med följande samband [1]: 

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

där 

Q&  = utvecklad effekt (kW) 

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

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

CHΔ  = förbränningsvärme (MJ/kg) 

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

m& ′′  = 0,055 kg/m2s 

CHΔ  = 43,7 MJ/kg 

Flamhöjd 

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

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

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

Pölarea Brandeffekt (kW) Flamhöjd (m) 

150 252 368 19,2 

Emitterad strålning 

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

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

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

Synfaktor 

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

II ⋅= φ0          Ekvation 4. 

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

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

Avstånd från 
pölbrand (m) 

Total  
synfaktor 

Infallande  
strålning (kW) 

5 0,76 45,38 

10 0,45 26,74 

15 0,27 16,03 

20 0,17 10,30 

25 0,12 7,06 

28 0,10 5,78 

30 0,09 5,10 

35 0,06 3,84 

40 0,05 2,99 

45 0,04 2,39 

50 0,03 1,95 

 

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

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

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

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

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

• Varaktigheten av exponeringen. 

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

Strålningsintensitet (kW/m2) Konsekvens 

1 Högsta nivå som inte orsakar smärta 

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

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

30 Spontan antändning av trä i det fria 

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

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

Av figuren konstateras att kritisk strålningsnivå uppnås inom ett avstånd av ca 15 meter 
från pölbrandens kant. Inom detta område kan personer som vistas utomhus allvarligt 
skadas eller omkomma och byggnader antändas. 
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§105 - Förändring av gällande detaljplan för Fjugesta 46:2, 2:19 m 
fl (bl a Linden) (KS 18-346)
Ärendebeskrivning

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

Planförslaget föreslås följa ett utökat förfarande enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900. 
Planförslaget har varit ute på samråd 3 oktober – 24 oktober 2018.

Detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
beslutar att detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. skickas ut på granskning enligt 5 kap. 
18 § Plan- och bygglagen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslut

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan Fjugesta 46:2 m.fl. - (KS 18-346-23)
 Plankarta - uppdaterad - (77690)
 Planbeskrivning - uppdaterad - (77691)
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 Samrådsredogörelse - (77611)
 Översiktlig markprovtagning - (77612)
 Behovsbedömning - (77606)
 Fastighetsförteckning - (77607)
 Riskutredning OKQ8 Fjugesta 080717 inkl bilaga - (77610)
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Ansökan om planbesked 
Knista-Sanna 1:19 - 2019

15

KS 19-359
   

Page 480 of 607



 

Tjänsteskrivelse 2019-05-22 1 (2) 

 Dnr: KS 19-359 

 
  

    

Detaljplan för fastighet Knista-Sanna 1:19 (Sanna gård) 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om planbesked har inkommit daterad 2019-04-30. Sökande är intresserade 

av att planlägga för bostäder och vill ha breda möjligheter för olika typer av 

bostadstyper. Sökande har skickat med en kartbilaga som avgränsar fastigheten till den 

södra delen.  

 

Beredning 
Denna detaljplan föreslås att följa ett standard förfarande enligt PBL 2010:900  

 

 

Finansiering 
Kostnaderna för ett eventuellt planarbete bör regleras genom planavtal. 

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

- Att en detaljplan tas fram rörande fastighet Knista-Sanna 1:19 i Lekebergs kommun. 

En preliminär bedömning är att arbetet beräknas kunna påbörjas under 2020 och att 

beslut om att anta detaljplanen beräknas kunna ske under 2021.  

 

Bilagor 

Ansökan om planbesked 

PM – Ansökan om planbesked Knista 1:19 
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Tjänsteskrivelse 2019-05-22 2 (2) 

 Dnr: KS 19-359 

 

LEKEBERGS KOMMUN 
  

 

 

Lars Johansson   Patrik Igelström 
Förvaltningschef   Handläggare 
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 PM – ANSÖKAN OM PLANBESKED 

 

  
 
  

 

 

Sydnärkes Byggförvaltning Kommunstyrelsen Lekebergs kommun 

 
 

  

    

Dnr:  KS 19-359   

Datum: 2019-05-16   

    

Ansökan om planbesked – Del av fastigheten Knista-Sanna 1:19 

Lekebergs kommun 

Sammanfattning  

En ansökan om planbesked har inkommit till Sydnärkes byggförvaltning daterad 2019-04-30. 

Sökande är intresserade av att planlägga för bostäder och vill ha breda möjligheter för olika typer av 

bostadstyper. Sökande har skickat med en kartbilaga som avgränsar fastigheten till den södra delen.  

Området  

Knista-Sanna 1:19 är lokaliserat i sydvästra Fjugesta tätort, väster om Vretstorpsvägen och 

strax söder om Fjugesta Letstig. Fastigheten fortsätter även på andra sidan Fjugesta Letstig och 

angränsar till länsväg 204. Vidare angränsar fastigheten i söder till en befintlig detaljplan och 

ett pågående planarbete, Fjugesta södra, som medger bostäder. Norra delen av fastigheten 

angränsar till två detaljplaner. Området utgörs av majoriteten ängsmark/betesmark och mitten 

av fastigheten består av en skogsdunge som sedan övergår till ängsmark/betesmark igen. 

Marken är genomgående flack med viss lutning från vägen. Södra delen av fastigheten omfattar 

cirka 10 hektar.  
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Bifogad bild från sökande som visar avgränsning av fastigheten. 

Redogörelser  

På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras, 

eller upphävs eller att områdesbestämmelse ändras eller upphävs, ska kommunen, enligt 5 kap 2 § 

plan-och bygglagen (2010:900) (PBL), i ett planbesked redovisa sin avsikt i fråga om att inleda en 

sådan planläggning. 

Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen enligt 5 kap 3 § PBL i planbeskedet 

ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett 

slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva 

områdesbestämmelser. Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i 

planbeskedet ange skälen för det. 
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Innan arbetet med detaljplanen påbörjas bör ett planavtal, som reglerar kostnaderna för detaljplanens 

framtagande, tecknas mellan markägaren och kommunen. 

Under planarbetet har kommunen rätt att pröva de planfrågor som man anser nödvändiga för ett 

eventuellt planförslag. Det innebär att kommunen kan upprätta ett planförslag som är oberoende av 

eventuella tidigare skisser eller dokument som legat till grund för ansökan om planbesked.  

Kommunen ska ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som ansökt inte 

kommer överens om något annat. Beslutet om planbesked är inte bindande och kan inte överklagas. 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för beslut om planbesked.  

Ärendet  

Det inkom en ansökan av Leif Wallén och Susana Herbozo om planbesked för Knista-Sanna 1:19. 

Sökande önskar att planlägga på del av sin fastighet för att möjliggöra för bostäder.  

- Översiktsplan 

Lekeberg kommuns översiktsplan pekar ut fastigheten som ett utbyggnadsområde för bostäder.  

- Detaljplan 

Fastigheten är inte tidigare planlagt. 

- Angränsade detaljplaner 

o Stadsplan Förslag till ändring och utvidgning av Stadsplan för Fjugesta, antagen 1969, och 

medger park närmast Vretstorpsvägen. 

- Riksintresse 

Fastigheten ligger inom Försvarsmaktens område med särskilt behov av hinderfrihet. Detta är en 

fråga som behöver beaktas vid planarbete, men är inget som försvårar framtida planarbetet. 

 

- Natur 

Fastigheten är inte utpekat i Lekeberg kommuns grönstrukturplan. Vidare ligger hela Fjugesta 

tätort inom värdetrakt för ädellövskog. I direkt anslutning till fastigheten, öster om Vretstopsvägen,  

finns en ädellövskog som är utpekad besitta naturvärden. En rullstensås finns sydväst om Fjugesta 

och planområdet återfinns inom det utpekade området.  
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- Ängs- och betesmark 

Majoriteten av den avgränsade fastigheten är utpekat av Jordbruksverket som ängs- och betesmark. 

Ängs- och betesmark går under beteckningen jordbruksmark. Enligt miljöbalken 3 kap 4§ får 

brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs 

för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Detta är en fråga som kommer behövas 

beaktas och utredas vidare i planprocessen. 

 

- Avrinningsområde och vatten skyddsområde 

Inom fastigheten är det ett avrinningsområde som mynnar ut i Norrström. Vidare ligger avgränsade 

delen av fastigheten inom vattenskyddsområde. Fjugesta ska inom de närmsta åren anslutas till 

vatten- och avloppsnätet i Örebro vilket förändrar situationen gällande vattenskyddsområdet i 

Fjugesta. Detta är en fråga som kommer beaktas i planprocessen hur skyddsvärd 

vattenskyddsområdet är i framtiden. 

 

- Strandskydd 

Det avgränsade området påverkas inte av gällande strandskyddsbestämmelser. 

 

- Markföroreningar 

Inom avgränsningen av fastigheten finns det en registrerad förorening. 

o I mitten av fastigheten finns det en punkt som är registrerad som deponi, avfallsdeponi, vid 

Sanna gård. Riskklass 2. 

 

Marken skulle behövas utredas vid en eventuell planläggning av bostäder. Vid en mindre känslig 

markanvändning som natur, skulle detta kunna krävas mindre arbete för att bestämma 

lämpligheten. 

 

- Geoteknik 

I södra delarna av fastigheten finns det utpekade områden som visar risk för ras och skred (se bild 

på följande sida). Ras- och skredrisken är något som måste beaktas och möjligen utredas. Vidare 

består fastigheten enligt SGUs jordartskarta av isälvsediment. Marken bedöms lämplig ur en 

geoteknisk synpunkt. 
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Bild 2 visar ras- och skredrisk i området. 

 

- Fornlämningar 

Inom fastigheten finns det en registrerad fornlämning. I direkt anslutning finns det fyra 

fornlämningar. 

 

Inom fastigheten 

 I södra delen av fastigheten finns det en punkt som indikerar en källa med tradition (RAÄ 

Edsberg 70:1) Övrig kulturhistorisk lämning.  

 

I angränsning till fastighet 

 Strax öster vid den södra delen om fastigheten finns den registrerade fornlämning, Stenkrets 

(RAÄ Knista 10:1). 

 Strax öster om fastigheten finns det en registrerad fornlämning, Hög (RAÄ Edsberg 123:1) 

 

 Strax väster om fastigheten finns det en övrig kulturhistorisk lämning, Fyndplats (RAÄ 

Edsberg 126:1). 

 

En övrig kulturhistorisk lämning har inte samma lagskydd som en fornlämning.  
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- Buller  

Fastigheten ligger i direkt anslutning till Vretstorpsvägen och Fjugesta Letstig. Enligt Nationella 

vägdatabasen har delarna av Fjugesta Letstig, som är närmast, mellan 2001-4000 årsdygnstrafik 

totaltrafik och Vretstorpsvägen har mellan 251-500. Buller behöver utredas ytterligare om 

bullerreducerande åtgärder krävs.  

 

- Trafik och infrastruktur 

Infrastruktur i närområdet bedöms vara god genom att Fjugesta Letstig och Vretstorpsvägen 

angränsar till fastigheten. Trafikverket är väghållare för Vretstorpsvägen och framtida trafikmängd 

på denna väg kommer behöva beaktas i planarbetet. 
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Ställningstaganden Sydnärkes Byggförvaltning 

Sydnärkes Byggförvaltning ställer sig positiv till förslaget om att upprätta en detaljplan för 

att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av enbostadshus i området. I samband med 

upprättande av detaljplan bedömer Sydnärkes Byggförvaltning att den avgränsning som har 

satts är lämplig för vidare planläggning, och att inget större helhetsgrepp behöver tas. Typen 

av bostäder bör ta hänsyn till den befintliga bebyggelsestrukturen som finns i omgivningen.  

 

Under planarbetet har kommunen rätt att pröva de planfrågor som man anser nödvändiga för 

ett eventuellt planförslag. Det innebär att kommunen kan upprätta ett planförslag som är 

oberoende av eventuella tidigare skisser eller dokument som legat till grund för ansökan om 

planbesked.  

 

Pågående planläggning i kommunen ska genom politiskt beslut prioriteras. Om inget 

politiskt beslut anger något annat så prioriteras varje plan efter planbeställningarnas 

beslutsdatum.  

 

Tidsplanen beräknas kunna påbörjas under 2020 och antas under 2021. Tidsåtgången 

förutsätter ett planförfarande utan större komplikationer och kan komma att ändras beroende 

på behovet av eventuella komplikationer.  

 

 

 

 

 

Bilagor 

Ansökan om planbesked 
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___________________________ ___________________________ 

Patrik Igelström Lars Johansson 

Planarkitekt Förvaltningschef 

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning  
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Fanny Germer (Planarkitekt)
Patrik Igelström (Planarkitekt)

Protokollet innehåller paragraferna §106

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (vice ordförande)  ersätter 
Wendla Thorstensson (C) (ordförande) pga 
jäv
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§106 - Ansökan om planbesked Knista-Sanna 1:19 - 2019 (KS 19-
359)
Ärendebeskrivning

En ansökan om planbesked har inkommit daterad 2019-04-30. Sökande är intresserade av att 
planlägga för bostäder och vill ha breda möjligheter för olika typer av bostadstyper. Sökande 
har skickat med en kartbilaga som avgränsar fastigheten till den södra delen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
beslutar att en detaljplan tas fram rörande fastighet Knista-Sanna 1:19 i Lekebergs kommun. 
En preliminär bedömning är att arbetet beräknas kunna påbörjas under 2020 och att beslut om 
att anta detaljplanen beräknas kunna ske under 2021.

Wendla Thorstensson (C) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-359-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-359-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-359-1)
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Kompletterande detaljplan 
Fjugesta 1:2 m fl (Fjugesta 

Nordväst, Berga 
industriområde)

16

KS 19-580
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (2)

Dnr: KS 19-580

   

Tjänsteskrivelse - Kompletterande detaljplan Fjugesta 
1:2 m fl (Fjugesta Nordväst, Berga industriområde)

Ärendebeskrivning
Lekebergs bioenergi AB för dialog med kommunen avseende möjligheten att anlägga 
en ny reservpanncentral för fjärrvärme i Fjugesta. Platsen som bedöms som mest 
lämplig är ett område norr om fastigheten Fjugesta 3:180 (Klaessonhuset) och delvis 
på kommunens fastighet Fjugesta 1:2.

1 Bakgrund
Lekebergs bioenergi AB för dialog med kommunen avseende möjligheten att anlägga 
en ny reservpanncentral för fjärrvärme i Fjugesta. Platsen som bedöms som mest 
lämplig är ett område norr om fastigheten Fjugesta 3:180 (Klaessonhuset) och delvis 
på kommunens fastighet Fjugesta 1:2.

2 Analys
Lekebergs bioenergi har undersökt olika möjligheter att kunna uppföra en ny 
reservpanncentral med fliseldning för fjärrvärme i Fjugesta. Utifrån viktiga 
parametrar som nuvarande ledningsnät, höjdförhållanden, bedömda tillväxtbehov, 
miljöhänsyn etc.

I samband med uppförande av ny panncentral kommer nyttjandet av nuvarande 
reservpanncentral (oljeeldad) att minimeras. 

Platsen som bedöms som lämplig kräver att nuvarande detaljplan ändras. I 
nuvarande stadsplan består den önskade platsen av ytor som är prickmark samt gatu- 
och naturmark. Se kartskiss i bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse.

Genom en förändrad detaljplanering för den aktuella platsen möjliggörs uppförande 
av ny reservpanncentral, en anläggning som är av god samhällsnytta. 

3 Slutsats
Det är positivt att Lekebergs bioenergi avser uppföra en ny fliseldad panncentral, 
detta medger övergång från dagens oljeeldning och det ger goda förutsättningar för 
framtida fjärrvärmeförsörjning för Fjugesta samhälle.

Platsen där företaget önskar uppföra panncentralen bedöms som lämplig ut flera 
perspektiv (se stycke 2). För att kunna uppföra byggnation krävs att nuvarande 
detaljplan ändras.
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Dnr: KS 19-580

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
uppdrar till Sydnärkes byggförvaltning att ändra detaljplanen för Fjugesta 1:2 m fl 
inom området Fjugesta Nordväst, Berga industriområde för att möjliggöra för 
framtida fjärvärmeförsörjning.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Bilaga 1 till KS 19-580

Området där Lekebergs bioenergi AB önskar
uppföra ny reservpanncentral för fjärrvärme.

Delar av området består i nu gällande stadsplan
från 1980 av prickad mark, d v s mark som inte
får bebyggas.
Del av området består i planen även av gatumark
och gatuplantering/parkmark.

I verkligheten finns inte denna gatumark eller gatuplantering.
Befintlig gatumark finns utanför det rödmarkerade området.
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Fanny Germer (Planarkitekt)
Patrik Igelström (Planarkitekt)

Protokollet innehåller paragraferna §107

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (vice ordförande)  ersätter 
Wendla Thorstensson (C) (ordförande) pga 
jäv
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§107 - Kompletterande detaljplan Fjugesta 1:2 m fl (Fjugesta 
Nordväst, Berga industriområde) (KS 19-580)
Ärendebeskrivning

Lekebergs bioenergi AB för dialog med kommunen avseende möjligheten att anlägga en ny 
reservpanncentral för fjärrvärme i Fjugesta. Platsen som bedöms som mest lämplig är ett 
område norr om fastigheten Fjugesta 3:180 (Klaessonhuset) och delvis på kommunens 
fastighet Fjugesta 1:2.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
uppdrar till Sydnärkes byggförvaltning att ändra detaljplanen för Fjugesta 1:2 m fl inom 
området Fjugesta Nordväst, Berga industriområde för att möjliggöra framtida 
fjärvärmeförsörjning.

Wendla Thorstensson (C) anmäler jäv. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-580-1)
 Bilaga 1 till KS 19-580 - (76865)
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Ansökan om upphävande av 
vattenskyddsområde och 
föreskrifter för Lekebergs 

kommuns vattentäkt i 
Mullhyttan

17

KS 19-423
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (2)

Dnr: KS 19-423

   

Tjänsteskrivelse - Ansökan om upphävande av 
vattenskyddsområde och föreskrifter för Lekebergs 
kommuns vattentäkt i Mullhyttan

Ärendebeskrivning
Vattentäkten i Mullhyttan har tagits ur bruk. Täkten bedöms inte ha kapacitet eller 
vattenkvalitet för att utgöra ett värde för den framtida dricksvattenförsörjningen i 
regionen. I nyligen färdigställd vattenförsörjningsplan för Lekebergs kommun pekas 
vattentäkten inte ut som en potentiell dricksvattenförekomst. Av denna anledning 
bör vattenskyddsområdet runt täkten upphävas.

1 Bakgrund
Fram till 1998 uttogs grundvatten från tre jordbrunnar och en bergbrunn belägna vid 
vattenverket i Mullhyttan. P.g.a. problem med kapacitet och kvalitet (bakterier och 
grumlighet) lät Lekebergs kommun undersöka möjligheten att ersätta eller 
komplettera vattentäkten. Två bergbrunnar anlades i närheten av de tidigare 
uttagsbrunnarna. Bergbrunnarnas kapacitet minskade efterhand, troligen p.g.a. av 
igensättning, och underskred samhällets vattenbehov. Lekebergs kommun tvingades 
därför transportera vatten med tankbil från Fjugesta till Mullhyttan.

För att säkra samhällets vattenförsörjning försörjs Mullhyttan sedan 2007 med 
dricksvatten från Norrudden vattentäkt i Laxå kommun. Tebo vattentäkt utgör 
reservvattentäkt för Mullhyttan. I framtiden kommer även Mullhyttan enligt plan 
dricksvattenförsörjas genom Vätternvatten AB.

Vattentäkten i Mullhyttan har tagits ur bruk. Täkten bedöms inte ha kapacitet eller 
vattenkvalitet för att utgöra ett värde för den framtida dricksvattenförsörjningen i 
regionen. I nyligen färdigställd vattenförsörjningsplan för Lekebergs kommun pekas 
vattentäkten inte ut som en potentiell dricksvattenförekomst.

2 Analys och Slutsats
Då vattentäkten i Mullhyttan inte längre är i funktion och inte heller bedöms kunna 
fungera med tillräcklig kvalitet i framtiden kan vattenskyddsområdet för vattentäkten 
upphävas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ansöka hos Länsstyrelsen om 
att det berörda vattenskyddsområdet upphävs.
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Dnr: KS 19-423

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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 2019-07-24 1 (1)
 KS 19-423

Länsstyrelsen i Örebro län
Adress1
Adress2
Postnr Ort

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Ansökan om upphävande av vattenskyddsområde

Sökande 

Lekebergs kommun
716 81 Fjugesta

Organisationsnummer: 212000-2981

Kontaktperson: Stein-Tore Johnsen, telefon: 0585-4

Ansökan

Härmed ansöker Lekebergs kommun om upphävande av vattenskyddsområdet för 
Mullhyttan vattentäkt, med tillhörande föreskrifter 18FS 1997:75. Skyddsområdet och 
föreskrifterna är meddelade av Länsstyrelsen den 10 juni 1997.

Motiv till ansökan

Samhället Mullhyttan utgör verksamhetsområde för allmän VA-anläggning, för vilket 
Lekebergs kommun är huvudman. 

Fram till 1998 uttogs grundvatten från tre jordbrunnar och en bergbrunn belägna vid 
vattenverket. P.g.a. problem med kapacitet och kvalitet (bakterier och grumlighet) lät 
Lekebergs kommun undersöka möjligheten att ersätta eller komplettera vattentäkten. 
Två bergbrunnar anlades i närheten av de tidigare uttagsbrunnarna. Bergbrunnarnas 
kapacitet minskade efterhand, troligen p.g.a. av igensättning, och underskred 
samhällets vattenbehov. Lekebergs kommun tvingades därför transportera vatten med 
tankbil från Fjugesta till Mullhyttan.

För att säkra samhällets vattenförsörjning försörjs Mullhyttan sen 2007 med 
dricksvatten från Norrudden vattentäkt i Laxå kommun. Tebo vattentäkt utgör 
reservvattentäkt för Mullhyttan.

Vattentäkten i Mullhyttan har tagits ur bruk. Täkten bedöms inte ha kapacitet eller 
vattenkvalitet för att utgöra ett värde för den framtida dricksvattenförsörjningen i 
regionen. I nyligen färdigställd vattenförsörjningsplan för Lekebergs kommun pekas 
vattentäkten inte ut som en potentiell dricksvattenförekomst.

Martin Willén
Kommundirektör
Kommunstyrelseförvaltningen
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef)

Protokollet innehåller paragraferna §103

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§103 - Ansökan om upphävande av vattenskyddsområde och 
föreskrifter för Lekebergs kommuns vattentäkt i Mullhyttan (KS 
19-423)
Ärendebeskrivning

Vattentäkten i Mullhyttan har tagits ur bruk. Täkten bedöms inte ha kapacitet eller 
vattenkvalitet för att utgöra ett värde för den framtida dricksvattenförsörjningen i regionen. I 
nyligen färdigställd vattenförsörjningsplan för Lekebergs kommun pekas vattentäkten inte ut 
som en potentiell dricksvattenförekomst. Av denna anledning bör vattenskyddsområdet runt 
täkten upphävas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
uppdrar åt kommundirektören att ansöka hos Länsstyrelsen om att det berörda 
vattenskyddsområdet upphävs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-423-1)
 Ansökan om upphävande av vattenskyddsområde - (74777)
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Beslut om riktlinjer för 
markanvisning

18

KS 19-435
   

Page 510 of 607



Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (1)

Dnr: KS 19-435

   

Tjänsteskrivelse - Beslut om riktlinjer för 
markanvisning

Ärendebeskrivning
I syfte att tydliggöra förutsättningar, möjligheter och för att klargöra processen kring 
försäljning av kommunens mark ska Riktlinjer för markanvisning tas fram. Riktlinjerna 
utgör därefter grund för såväl kommunens eget arbete som för marknadens 
möjligheter att förvärva mark i Lekebergs kommun.

1 Bakgrund
I syfte att tydliggöra förutsättningar, möjligheter och för att klargöra processen kring 
försäljning av kommunens mark ska Riktlinjer för markanvisning tas fram. Riktlinjerna 
utgör därefter grund för såväl kommunens eget arbete som för marknadens 
möjligheter att förvärva mark i Lekebergs kommun.

2 Analys och slutsats
Kommunen saknar idag dokumenterade riktlinjer för markanvisning, riktlinjer bör 
därför tas fram och beslutas. Som en konsekvens av de nya riktlinjerna upphävs 
tidigare beslut om priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. antar Riktlinjer för markanvisning
2. upphäver tidigare beslut om priser på kommunala tomter för 

bostadsbebyggelse 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Policy
Program

Plan
>Riktlinje

Fastställd av: Nämnd/Styrelse
Datum: 20XX-XX-XX
Ansvarig för revidering: XXXXXX
Ansvarig tjänsteperson: XXXX
Diarienummer: XXXXX Regler

Riktlinje för markanvisning
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Riktlinje 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  

Innehållsförteckning

Bakgrund........................................................................................................................3

Direkt markupplåtelse eller marköverlåtelse ................................................................3

Markpris.........................................................................................................................3

Metoder för markanvisning ...........................................................................................3

Urval...........................................................................................................................4

Markanvisningstävling ...............................................................................................4

Anbudsinbjudan.........................................................................................................4

Direktanvisning ..........................................................................................................4
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Riktlinje 3 (4)

Bakgrund
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om en ny lag om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar (SFS 2014:899) som har betydelse för kommunerna när det gäller 
markanvisningar. 

I lagen (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar görs följande 
definition av vad som avses med begreppet markanvisning:

”Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och 
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 
kommunen ägt markområde för bebyggande.”

Vidare slås i lagen fast att en kommun som genomför markanvisningar ska anta 
riktlinjer för denna verksamhet. Riktlinjerna ska beskriva ”kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar 
samt principer för markprissättning”.

Lagen definierar inte hur arbetet med markanvisning ska gå till utan det står 
kommunen fritt att själv forma sina processer så länge dessa beskrivs i fastslagna 
riktlinjer. Markanvisning förutsätter att marken inledningsvis ägs av kommunen. 
Mark som ägs av ett kommunalt bolag omfattas inte av denna definition.

Direkt markupplåtelse eller marköverlåtelse
Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar omfattar inte sådan direkt 
upplåtelse av mark som kommunen gör via arrende eller tomträttsavtal. Inte heller 
försäljning av mark som direkt marköverlåtelse omfattas av denna lag. Skälet till 
detta är att en markupplåtelse eller marköverlåtelse som sker direkt inte föregås av 
att byggherren har ”ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse”. När kommun t.ex. säljer 
en tomt för villabebyggelse innehåller inte försäljningsprocessen en period där 
köparen och kommunen förhandlar om byggnadens utformning utan tomten säljs 
genom en direkt marköverlåtelse.

Markpris
Planlagd mark prissätts med utgångspunkt i en aktuell fastighetsvärdering. Markpris 
kan även framgå av särskilt KF- alternativt KS-beslut om sådant beslut fattats.

Metoder för markanvisning
Mark som kommunen avser att sälja för bostadsändamål planläggs innan den gör 
tillgänglig för försäljning. Kommunen tecknar inte avtal om försäljning av mark innan 
planläggning är genomförd. När det gäller mark för verksamhet kan avtal om 
försäljning tecknas även innan planläggning.
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Valet av metod för att inleda en markanvisning kan vara olika men följande metoder 
är de som Lekebergs kommun använder sig av:

Urval 
Information om mark som är tillgänglig för försäljning publiceras på www.lekeberg.se 
så att informationen finns tillgänglig för alla. Den publicerade informationen 
innehåller uppgifter om plats, pris, planförutsättningar samt vad kommunen kan 
tänka sig för bebyggelse (om detta avviker från det detaljplanelagda avseende 
våningsantal, bebyggelsetäthet och upplåtelseform) så att alla har samma 
förutsättningar att överväga möjligheten att bygga.

När en tomt tillgängliggörs på www.lekeberg.se kan den som vill anmäla intresse för 
tomten under en tid om 3 månader och få samma köplats för tomten som övriga som 
anmält intresse under perioden. Efter 3 månader tillämpas köplacering av eventuella 
intressenter utifrån när intresseanmälan inkommer.

Då det finns flera intressenter för samma område görs ett urvalsarbete där hänsyn 
tas till flera kriterier. Urvalet tar hänsyn till t.ex. framtida boendekostnader, tidigare 
genomförda projekt samt nytänkande eller engagemang för att skapa bra livs-, 
boende-, verksamhets- och stadsmiljöer. Både små och stora byggherrar, lokala och 
nationella/internationella, ska ges möjlighet att delta i Lekebergs utveckling. 
Lekeberg kommun eftersträvar även en blandad bebyggelse med olika hustyper, 
arkitektur, skala och upplåtelseformer för att skapa en varierad och levande miljö.

Markanvisningstävling 

En markanvisningstävling vänder sig till exploatörer som vill vara med och utveckla 
attraktiv kommunal mark. Syftet är att få fram så bra förslag som möjligt på hur ett 
område kan exploateras. Förslagen ska utgå från de förutsättningar som kommunen 
ger. Vinnande förslag tecknar ett reservationsavtal med kommunen för att starta 
genomförandet av förslaget. Vid en markavisningstävling kan detaljplaneläggning av 
den aktuella tomten genomföras efter genomförd tävling.

Anbudsinbjudan
Kommunen erbjuder här mark till försäljning via en öppen anbudsinbjudan. Detta 
alternativ kan vara aktuellt då kommunen själv står som slutlig hyresgäst av 
fastigheten och byggnaden för kommunal verksamhet. Marken tilldelas i detta 
förvarande det anbud som kommer bäst ut vid värderingen av de olika anbuden i 
förhållande till, på förväg uppsatta kriterier och viktningar av dessa.

Direktanvisning 

Vid direktanvisning kan motivet till val av byggherre vara att öka konkurrensen, det 
vill säga att marktilldelningen går till en byggherre som saknar projekt i kommunen 
eller för att just den byggherren har ett intressant koncept som Lekebergs kommun 
vill möjliggöra.
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef)

Protokollet innehåller paragraferna §102

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§102 - Beslut om riktlinjer för markanvisning (KS 19-435)
Ärendebeskrivning

I syfte att tydliggöra förutsättningar, möjligheter och för att klargöra processen kring 
försäljning av kommunens mark ska Riktlinjer för markanvisning tas fram. Riktlinjerna utgör 
därefter grund för såväl kommunens eget arbete som för marknadens möjligheter att förvärva 
mark i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar Riktlinjer för markanvisning
2. upphäver tidigare beslut om priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om riktlinjer för markanvisning - (KS 19-435-1)
 Riktlinje för markanvisning - (KS 19-435-2)
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Tilldelningsbeslut efter 
genomförd upphandling – 
Totalentreprenad Fjugesta 

södra

19

KS 19-472
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Svar på medborgarförslag om 
utökad vägbelysning samt 

vägren

20

KS 19-84
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (2)

Dnr: KS 19-84

   

Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag från 
Christina Kareliussen

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om utökad belysning samt utbyggd vägren längs 
väg 204 i Mullhyttan. Kommunen är inte ansvarig väghållare och av den anledningen 
har kommunen inte någon möjlighet att tillmötesgå medborgarförslaget. Trafikverket 
är ansvarig väghållare.

1 Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om utökad belysning samt utbyggd vägren längs 
väg 204 i Mullhyttan. Kommunen är inte ansvarig väghållare och av den anledningen 
har kommunen inte någon möjlighet att tillmötesgå medborgarförslaget. Trafikverket 
är ansvarig väghållare.

2 Analys och slutsats
Då kommunen inte är ansvarig väghållare kan kommunen inte tillmötesgå eller 
bereda medborgarförslaget ytterligare.

Synpunkterna i medborgarförslaget är bra. Kommunen kommer att föra 
synpunkterna vidare till Trafikverket.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. Antar svaret på medborgarförslaget om utökad belysning och utbyggnad av 
vägren läns väg 204 i Mullhyttan.

2. Anser medborgarförslaget som besvarat 

LEKEBERGS KOMMUN
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 2 (2)

Dnr: KS 19-84

Martin Willén Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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ANKOM
Till

Kommunfullmäktige

Lekebergs kommun

Medbor arförsla

Gällande utökad bel snin samt utb d vä ren å vä 204.

Den aktuella vägsträckan är i Mullhyttan, väg 204, österut mot
Fjugestahållet vid trafikdelare.

Avsnittet där trafikdelaren är belägen är ej upplyst. Den befintliga
vägbelysningen i Mullhyttan slutar cirka 30 meter före området med
trafikdelare. Det saknas även vägren förbi samma område.

Under den mörka årstiden, samt nattetid är det mycket svårt att upptäcka
trafikdelaren i god tid.

Dessutom saknas vägren på den sida som vägen är utbyggd vid
trafikdelaren. Det är inte möjligt för fotgängare och cyklister att passera på
ett trafiksäkert sätt.

Väg 204 trafikeras av mycket tung trafik. Dessa fordons bredd och längd
upptar hela vägavsnittet vid trafikdelaren.

Med tanke på trafiksäkerheten vid Mullhyttans östra infart, bör Lekebergs
Kommun, eller annan berörd myndighet, utöka vägbelysning samt bygga
ut vägren, så att alla trafikanter kan passera trafikdelaren på ett säkert sätt.

Mullhyttan den 28 januari 2019

Christina Kareliussen, Carlforsvägen 16, 716 94 Mullhyttan
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KS 18-84

w w w . l e k e b e r g . s e  
w w w . l e k e b e r g . s e  0585-487 00

Till Christina Kareliussen

Svar på ditt medborgarförslag om utökad belysning och 
utbyggnad av vägren på väg 204

Lekebergs kommun är inte ansvarig väghållare för väg 204 och av denna anledning 
kan kommunen inte vidta några åtgärder på och i anslutning till vägen.
Det är Trafikverket som är ansvarig väghållare.

Lekebergs kommun tycker att de synpunkter du fört fram i förslaget är bra och de 
skulle höja trygghetskänslan och trafiksäkerhet om ditt förslag beaktades. 
Kommunen har förmedlat dins synpunkter till Trafikverket.

För kommunstyrelsen

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §109

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§109 - Svar på medborgarförslag - utökad belysning samt utbyggd 
vägren (KS 19-84)
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit om utökad belysning samt utbyggd vägren längs väg 204 
i Mullhyttan. Kommunen är inte ansvarig väghållare och av den anledningen har kommunen 
inte någon möjlighet att tillmötesgå medborgarförslaget. Trafikverket är ansvarig väghållare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. Antar svaret på medborgarförslaget om utökad belysning och utbyggnad av vägren länsväg 
204 i Mullhyttan.
2. Anser medborgarförslaget som besvarat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-84-3)
 Svar på medborgarsförslag - (74309)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-84-1)
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Svar på medborgarförslag - 
bekämpning av 

”Ryssgubbe/Hunrättika”

21

KS 18-585
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (2)

Dnr: KS 18-585

   

Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om 
bekämpning av ”Ryssgubbe/Hunrättika”

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag till kommunen angående att låta 
ferieungdomar bekämpa en invasiv växtart (”Ryssgubbe/Hunrättika”) som finns i 
stora mängder i kommunen, bland annat i Lannaområdet. Växten är rikligt 
förekommande även i andra delar av landet.

1 Bakgrund
Det har inkommit ett medborgarförslag till kommunen angående att låta 
ferieungdomar bekämpa en invasiv växtart (”Ryssgubbe/Hunrättika”) som finns i 
stora mängder i kommunen, bland annat i Lannaområdet. Växten är rikligt 
förekommande även i andra delar av landet.

Det finns för närvarande ingen information om växtens utbredning eller om och hur 
den ska bekämpas i de faktablad som tas fram av Naturvårdsverket för att hjälpa till 
med bekämpning av invasiva arter. Länsstyrelsen i Örebro län har i ett mail gett 
kommunen lite tips om hur den kan bekämpas men ger samtidigt informationen om 
att det kan vara ett hopplöst arbete i det läge där det inte går att rå på helheten.

Växten kan bekämpas eller i alla fall begränsas i sin spridning om den slåttras innan 
den fröar och detta bör göras flera gånger under en säsong. Total bekämpning sker 
endast om den tas upp manuellt med roten.

2 Analys
Att bekämpa växtarten genom att dra upp den med roten skulle innebära ett oerhört 
omfattande och monotont arbete. Arten växer till huvuddel på mark som inte är i 
kommunens ägo eller ansvar, vilket innebär att andra aktörer måste ta ett eventuellt 
bekämpningsansvar själva. För att få önskad verkan måste detta även ske samordnat 
i tid, annars kommer växten att sprida sig från icke bekämpande områden till 
bekämpade så snart växtsäsongen startar igen.

På delar av de områden där växten finns på kommunal mark kan bekämpning med 
slåtter vara möjlig. På delar där slåtter inte är möjlig bedöms de resurser som krävs 
för manuell bekämpning inte kunna prioriteras inom nuvarande resursram. 

För att säkerställa att växten inte kommer tillbaka efter bekämpning behöver andra 
åtgärder vidtas, som t ex plantering av andra växter som hindrar återkomst 
alternativt stenläggning, asfaltering o s v. Detta kräver ytterligare resurser.
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Dnr: KS 18-585

3 Slutsats
Med tanke på utbredningen och mängden av växtarten ”Ryssgubbe/Hunrättika” har 
inte kommunen kapacitet att helt bekämpa den, främst på grund av att huvuddelen 
växer på annan mark än den kommunen ansvarar för.

Med tanke på mängden växter och metoden som krävs bör inte uppgiften ges till 
ferieungdom på den arbetsmiljö som i så fall blir nödvändig.

Kommunen bör dock slå på alla platser det är möjligt. Kommunen bör även återigen 
begära bekämpningsåtgärder från Trafikverket då en mycket stor mängd växer längs 
med landsvägarna, främst väg 566 genom Hidinge-Lanna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. antar svaret 
2. anser medborgarförslaget besvarat. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willen Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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 2019-08-20 1 (1)

Magnus Johansson
Adress1
Adress2
Postnr Ort

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Svar på ditt medborgarförslag

Tack för ditt medborgarförslag angående bekämpning av Ryssgubbar/Hunrättika. 
Arten finns som du nämner i stor utsträckning i området Hidinge-Lanna. Arten finns i 
stor utbredning även i andra områden i Sverige.

Mängden växter gör det närmast omöjligt att snabbt hindra dess spridning, inte 
minst på grund av att den växer på olika markägares marker och för att 
bekämpningsåtgärder därigenom måste samordnas för att god effekt ska uppnås. 
Fullständig bekämpning kräver att växten elimineras genom att den dras upp med 
roten men bekämpning kan även ske genom regelbunden slåtter vid rätt tillfällen, 
innan den fröar. Framförallt minskar detta risken att växten får spridning.

Huvuddelen av växterna i området Hidinge-Lanna växer inte på mark som kommunen 
har ansvar för. En ensidig kommunal insats får därför mycket begränsad effekt. Trots 
detta så försöker kommunen med dess resurser att slå områden med växten i 
enlighet med tips från Länsstyrelsen i Örebro län

Mängden växter och den miljö den växer i, som till del är längs vägsträckor, gör att 
arbetsmiljön inte är lämplig för ferieungdomar. Att manuellt bekämpa växten på 
kommunens markområden bedöms som ett oerhört omfattande arbete som riskerar 
att vara ogjort i det fall inte samtliga övriga markägare genomför samma arbete 
under samma tidsperiod. 

För kommunstyrelsen

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktige

Lekebergs kommun

Kommunledningskontoret

716 81 Fjugesta

,\NKOM

71 n'-i 2 7

edborgarförslag gällande ryssgubbar

Bakgrund
Enligt Länsstyrelsen är Ryssgubben en främmande art i Örebro län.

Hämtat från Länsstyrelsens hemsida:

Ryssgubbe
(Buntas orientalis)

Ryssgubbe eller hunrättika som den också kallas ar en storväxt, flerårig ört som kan bli över en meter
hög. Den bekämpas genom att plantorna dras upp under blommning (före midsommar) för att hindra
spridning via frön.

Utefter vägen mellan Lanna och Skärmartorp, längs cykelbanan mellan Lanna och Hidinge skola samt
på Lanna Valley breder den ut sig på ett oönskat sätt. Nedanstående foto är från Lanna Valley.

Förslag

Jag föreslår att Lekebergs kommun ger ett antal ungdomar (feriepraktikanter) i uppdrag att manuellt
bekämpa ryssgubbarna varhelst de dyker upp.

Hidinge 2018-03-12

f^^

Magnus Johansson

Hidinge-Smedstorp
719 93 Vintrosa

070-3451383
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Protokoll 2019-09-02

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §110

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

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§110 - Svar på medborgarförslag - bekämpning av 
”Ryssgubbe/Hunrättika” (KS 18-585)
Ärendebeskrivning

Det har inkommit ett medborgarförslag till kommunen angående att låta ferieungdomar 
bekämpa en invasiv växtart (”Ryssgubbe/Hunrättika”) som finns i stora mängder i 
kommunen, bland annat i Lannaområdet. Växten är rikligt förekommande även i andra delar 
av landet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. antar svaret
2. anser medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om Ryssgubbe/hunrättika - (KS 18-585-5)
 Svar på ditt medborgarförslag - (75002)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-585-1)
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Uppdrag om översyn av det 
kommunala vägbidraget

22

KS 19-405
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (1)

Dnr: KS 19-405

   

Tjänsteskrivelse – Uppdrag om översyn av det 
kommunala vägbidraget

Ärendebeskrivning
Trafikverket gör översyn och därefter en beräkning av underhållskostnaden för de 
vägar som sköts av vägföreningarna. Av den beräknade kostnaden betalar 
Trafikverket ut 60 % i bidrag och Lekebergs kommun 15 %. De övriga 25 % betalar 
medlemmarna i respektive förening. Alla vägföreningar och vägsamfälligheter måste 
ansöka för att erhålla det kommunala vägbidraget. 

Trafikverket gör årligen bedömning av de enskilda vägarna och beslutar därefter om 
bidragsnivåer. Detta ligger sedan till grund för kommunens beredning och beslut 
rörande det kommunala bidraget till respektive samfällighet/förening. 

Det finns en önskan från politiken att det görs en översyn av det kommunala 
vägbidraget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av det kommunala 
vägbidraget och återrapportera det senast vid första kommunstyrelsesammanträdet 
efter årsskiftet.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2019-09-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §112

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§112 - Uppdrag om översyn av det kommunala vägbidraget (KS 
19-405)
Ärendebeskrivning

Trafikverket gör översyn och därefter en beräkning av underhållskostnaden för de vägar som 
sköts av vägföreningarna. Av den beräknade kostnaden betalar Trafikverket ut 60 % i bidrag 
och Lekebergs kommun 15 %. De övriga 25 % betalar medlemmarna i respektive förening. 
Alla vägföreningar och vägsamfälligheter måste ansöka för att erhålla det kommunala 
vägbidraget.

Trafikverket gör årligen bedömning av de enskilda vägarna och beslutar därefter om 
bidragsnivåer. Detta ligger sedan till grund för kommunens beredning och beslut rörande det 
kommunala bidraget till respektive samfällighet/förening.

Det finns en önskan från politiken att det görs en översyn av det kommunala vägbidraget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av det kommunala vägbidraget 
och återrapportera det senast vid första kommunstyrelsesammanträdet efter årsskiftet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag om översyn av det kommunala vägbidraget - (KS 19-405-1)
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Överenskommelse om 
samverkan i det lokala 

integrationsarbetet mellan 
civilsamhället och Lekebergs 

kommun 2019-2021

23

KS 19-449
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (2)

Dnr: KS 19-449

   

Överenskommelse om samverkan i det lokala 
integrationsarbetet mellan civilsamhället och 
Lekebergs kommun 2019-2021

Ärendebeskrivning
Det lokala integrationsarbetet är en gemensam samhällsutmaning som hela 
kommunen berörs av. Integration handlar om att nyanlända i Lekebergs kommun ska 
etableras i det svenska samhället. Det innefattar också att olika grupper möts i ge-
mensamma intressen eller ändamål. Det civila samhället och Lekebergs kommun är 
två viktiga aktörer i det arbetet. 

Oberoende av intresse, uppdrag, rättigheter och skyldigheter bär var part på en viktig 
funktion som kompletterar de andra. En kommun styrs av olika direktiv men kan 
också skapa förutsättningar. Civilsamhället kan agera under andra villkor och har en 
betydelsefull roll i att sprida lärdom, gemenskap och glädje. Medlemmar ur civil-
samhället är också viktiga röstbärare för demokratin. Det parterna har gemensamt är 
strävan efter kommuninvånarnas välfärd. Mot den bakgrunden har en 
överenskommelse om samverkan i det lokala integrationsarbetet mellan 
civilsamhället och Lekebergs kommun tagits fram.

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för långsiktig samverkan i 
det lokala integrationsarbetet. Genom överenskommelsen kompletterar och stärker 
kommunen och civilsamhället varandras verksamheter i nutid och framtid.

Gemensamma mål har tagits fram som nås genom aktiviteter som upprättas i årlig 
handlingsplan.

De civilsamhällsaktörer som undertecknar/ansluter sig till överenskommelsen samlas 
i en lista i kommunens arkivsystem. Möjlighet till detta finns löpande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. ställer sig bakom överenskommelsen
2. uppdrar åt förvaltningen att upprätta handlingsplan årligen
3. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

överenskommelsen tillsammans med aktuella civilsamhällesaktörer
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 2 (2)

Dnr: KS 19-449

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Marie Casco
Kommundirektör Handläggare
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Överenskommelse om samverkan i det lokala 
integrationsarbetet 

1 En gemensam samhällsutmaning
1.1. Vår vision
Det lokala integrationsarbetet är en gemensam samhällsutmaning som hela vår 
kommun berörs av. Integration handlar om att nyanlända i Lekebergs kommun ska 
etableras i det svenska samhället. Det innefattar också att olika grupper möts i 
gemensamma intressen eller ändamål. Det civila samhället och Lekebergs kommun är 
två viktiga aktörer i det arbetet. I samverkan lyfter civilsamhället och Lekebergs 
kommun fram röster, engagemang och aktivitet. Vi kan skapa möten, stärka varandras 
verksamheter och lära oss om och av varandra. 

Vi delar tillsammans visionen ett Lekeberg för alla. Vi vill ha ett tryggt och inkluderande 
samhälle där mångfald stärks och utanförskap bryts ned. Vi verkar gemensamt för att 
engagemang bibehålls och intresse skapas för en bättre välfärd i vårt Lekeberg.

1.2. Varför överenskommelse?
Syftet med denna överenskommelse är att skapa förutsättningar för långsiktig 
samverkan i det lokala integrationsarbetet. Genom överenskommelsen kompletterar 
och stärker vi varandras verksamheter i nutid och framtid. 

2 Parter
Parterna i överenskommelsen är det lokala civilsamhället samt Lekebergs kommun. De 
civilsamhällsaktörer som undertecknar/ansluter sig till överenskommelsen samlas i en 
lista i kommunens arkivsystem. Möjlighet till detta finns löpande.

2.1. Civilsamhälle
Civilsamhälle är ett samlingsnamn för organiserade grupper och organisationer som 
agerar tillsammans för ett eller flera gemensamma intressen. Dessa sammanslutningar 
är en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet. I denna 
överenskommelse gäller det föreningar, ideella organisationer, trossamfund, 
studieförbund och grupperade nätverk verksamma i Lekebergs kommun. 

2.2. Lekebergs kommun
Lekebergs kommun styrs av politiska direktiv, lagar och förordningar enligt 
kommunallag. Denna överenskommelse gäller samtliga förvaltningar som har 
samarbeten med civilsamhället inom integrationsområdet. 

2.3. Tillsammans 
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Oberoende av intresse, uppdrag, rättigheter och skyldigheter bär var part på en viktig 
funktion som kompletterar de andra. En kommun styrs av olika direktiv men kan också 
skapa förutsättningar. Civilsamhället kan agera under andra villkor och har en 
betydelsefull roll i att sprida lärdom, gemenskap och glädje. Medlemmar ur 
civilsamhället är också viktiga röstbärare för demokratin. Det parterna har gemensamt 
är strävan efter kommuninvånarnas välfärd.

3 Värdegrund
Vid anslutning till överenskommelsen antas en gemensam värdegrund och 
medföljande åtaganden (i handlingsplan). Dessa värderingar är riktlinjer för hur vi ska 
förhålla oss mot varandra och i kontakten med individer insatserna riktas mot. Vår 
lokala överenskommelse tar stöd från den nationella Överenskommelsens vision och 
principer om de idéburna organisationernas unika och viktiga roll i samhället.  Den tar 
också stöd i de mänskliga rättigheterna om att alla människor, oavsett land, kultur och 
sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

3.1. Dialog
Dialogen utgör en viktig plattform i överenskommelsen. Det är i samtal, och i 
aktiviteter som skapas utifrån samtalen, vi bygger upp en god samverkan. Vår dialog 
är öppen, respektfull, lärande och återkommande. I dialogen söker vi förståelse och 
bygger upp förtroende. Vi tar tillvara på varandras kompetens och arbetar 
lösningsfokuserat. 

3.2. Öppenhet och tillgänglighet
Genom att anta överenskommelsen har anslutna parter uttryckt en vilja att få insyn i 
varandras verksamheter. En förutsättning för detta är att det finns en öppenhet i 
organisationerna, och att parterna finns tillgängliga för varandra och för målgruppen.

3.3. Oberoende och självständighet
Varje organisation bär på sin identitet. I denna överenskommelse visar vi hänsyn till 
organisationernas särart och de olika rollerna som bärs i dem. Det innebär bland annat 
att civilsamhällets organisationer ska kunna verka självständigt utifrån sin roll som 
röstbärare och att direktiv inom det offentliga ska respekteras. 

3.4. Kvalitet och långsiktighet
Att verka långsiktigt är en förutsättning för att nå kvalitet i samarbetet. Det är i de 
långsiktiga processerna med bred förankring i organisationerna vi når kunskap och 
utveckling. Parterna ska vara tydliga i vilka förväntningar som finns för att nå en 
samstämmighet i nivå på kvalitet. Det ska också finnas riktlinjer för uppföljning och 
utvärdering. 

3.5. Mångfald
Vi välkomnar en mångfald av utövare som vill engagera sig inom integrationsområdet 
och ansluta sig till överenskommelsen. Vi tar tillvara på olikheter och främjar 
verksamheter som uppmuntrar mångfald.
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4 Våra mål
Målen är riktade insatser utifrån vision och värdegrund. Vår strävan är:

 Att lära oss om och av varandra. Vi finns tillgängliga, sprider information, tar 
vara på möjligheter och identifierar uppkomna eller framtida hinder. 

 Att stärka varandras integrationsfrämjande insatser samt arbeta för kvalité 
och utveckling.

 Att fånga upp, bibehålla och stimulera engagemang samt skapa kanaler för 
möten mellan målgrupp, civilsamhälle och det offentliga.

Ovanstående mål nås genom konkreta aktiviteter som upprättas i årlig handlingsplan. 

5 Uppföljning och utvärdering
Att följa upp och utvärdera samverkan och de insatser som görs tillsammans är viktigt 
för att tillvarata kunskap, nå utveckling, kvalité och långsiktighet. Alla anslutna parter 
medverkar till att uppföljningar görs kontinuerligt. 

Det ska finnas utrymme för att göra eventuell revidering av handlingsplanen minst en 
gång per år. 

_______________________ ______________________

Kommunstyrelsens ordförande Förening/aktör  
Lekebergs kommun
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Protokoll 2019-09-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Anna Windahl  (T.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §115

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§115 - Överenskommelse om samverkan i det lokala 
integrationsarbetet mellan civilsamhället och Lekebergs kommun 
2019-2021 (KS 19-449)
Ärendebeskrivning

Det lokala integrationsarbetet är en gemensam samhällsutmaning som hela kommunen berörs 
av. Integration handlar om att nyanlända i Lekebergs kommun ska etableras i det svenska 
samhället. Det innefattar också att olika grupper möts i ge-mensamma intressen eller 
ändamål. Det civila samhället och Lekebergs kommun är två viktiga aktörer i det arbetet.

Oberoende av intresse, uppdrag, rättigheter och skyldigheter bär var part på en viktig funktion 
som kompletterar de andra. En kommun styrs av olika direktiv men kan också skapa 
förutsättningar. Civilsamhället kan agera under andra villkor och har en betydelsefull roll i att 
sprida lärdom, gemenskap och glädje. Medlemmar ur civil-samhället är också viktiga 
röstbärare för demokratin. Det parterna har gemensamt är strävan efter kommuninvånarnas 
välfärd. Mot den bakgrunden har en överenskommelse om samverkan i det lokala 
integrationsarbetet mellan civilsamhället och Lekebergs kommun tagits fram.

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för långsiktig samverkan i det 
lokala integrationsarbetet. Genom överenskommelsen kompletterar och stärker kommunen 
och civilsamhället varandras verksamheter i nutid och framtid.

Gemensamma mål har tagits fram som nås genom aktiviteter som upprättas i årlig 
handlingsplan.

De civilsamhällsaktörer som undertecknar/ansluter sig till överenskommelsen sam-las i en 
lista i kommunens arkivsystem. Möjlighet till detta finns löpande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. ställer sig bakom överenskommelsen
2. uppdrar åt förvaltningen att upprätta handlingsplan årligen
3. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna överenskommelsen tillsammans 
med aktuella civilsamhällesaktörer
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) yrkar på återremiss för att få en tydligare beskrivning av syftet med 
överenskommelsen och vad överenskommelsen förpliktigar parterna att göra.  

Pernilla Marberg (SD) yrkar bifall till Håkan Södermans (M) yrkande.

Berth Falk (S) och Johan Niklasson (C) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Propositionsordning

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag och finner att arbetsutskottet beslutar så.

Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut och finner.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Reservationer

Håkan Söderman (M) och Pernilla Marberg (SD) reserverar sig till förmån för 
återremissyrkandet.

Mötet ajourneras i 5 min kl. 15:35.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - överenskommelse om samverkan - (KS 19-449-1)
 Överenskommelse om samverkan i det lokala integrationsarbetet - (77845)
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Svar till revisorerna - 
Granskning av upphandlingar 

och inköp

24

KS 19-35
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (1)

Dnr: KS 19-35

   

Tjänsteskrivelse - Svar ang. revisionsrapport gällande 
granskning av upphandlingar och inköp

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens 
upphandlingar genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan 
leds av Örebro kommun och Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de 
gemensamma ramavtalsupphandlingarna. Upphandlingar i egen regi genomförs i 
begränsad omfattning.

Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens 
och nämndernas arbete med inköp och upphandling ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i 
begränsad utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt 
sätt och att ett fortsatt arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig 
inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål, revisionens bedömning 
av måluppfyllelse, dess förslag till åtgärder samt kommunens svar återfinns i 
dokumentet ”Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och 
inköp”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. Godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar 
och inköp

2. Översänder svaret till revisorerna

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén Anna Windal
Kommundirektör Handläggare
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Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av 
upphandlingar och inköp
Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsens och nämndernas arbete med inköp och upphandling 
ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i 
begränsad utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt 
sätt och att ett fortsatt arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig 
inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål som nedan finns listade 
med revisionens bedömning samt kommunens svar till de rekommendationer som 
revisionen ger.

Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens 
upphandlingar genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan 
leds av Örebro kommun och Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de 
gemensamma ramavtalsupphandlingarna. Upphandlingar i egen regi genomförs i 
begränsad omfattning. 

Kontrollmål Bedömning Rekommendation Svar
Policy och riktlinjer 
inom området omfattar 
regler kring 
direktupphandling och 
överensstämmer med 
bestämmelser och lagar 
inom området.

Delvis uppfyllt Uppdatera befintlig 
upphandlingspolicy 
samt ta fram policy för 
direktupphandling.

I befintlig 
upphandlingspolicy finns 
en beskrivning av hur en 
direktupphandling kan 
genomföras. 

Kommunen har för avsikt 
att uppdatera 
upphandlingspolicyn under 
2020. I samband med att 
upphandlingspolicyn 
uppdateras kommer även 
avsnittet som hanterar 
direktupphandlingar att ses 
över och kompletteras.

Dokumentationsplikten 
är säkerställd

Ej uppfyllt Interna kontroller i 
form av stickprov samt 
information och 
utbildning.

Upphandling kommer att 
bli en del av det 
interutbildningspaket som 
årligen ges till chefer inom 
kommunen.

Page 553 of 607



2019-09-03 2 (2)

Dnr: KS 19-35

Verksamheterna har 
kännedom kring vilka 
ramavtal som gäller 
inom kommunen.

Ej uppfyllt Uppdatera 
leverantörsförteckning
en samt införa en 
avtalsdatabas där 
avtal finns sökbara. 
Informera berörda 
medarbetare ang. 
kommunens ramavtal.

Leverantörsförteckningen 
är uppdaterad och finns 
tillgänglig på kommunens 
intranät.

En avtalsdatabas är inte 
aktuellt för kommunen 
eftersom antalet avtal är 
förhållandevis få men en 
standard för 
namngivningen av avtal i 
diariesystemet kommer 
utformas så att avtalen blir 
lättare att hitta i 
diariesystemet. 

Avtalstroheten inom 
kommunen är 
säkerställd.

Ej uppfyllt Rutiner för 
systematiskt 
uppföljningsarbete, 
tex 
månatliga/kvartalsvisa 
rapporter.

Som en del av 
internkontrollen väljs varje 
månad 10st verifikationer 
ut som kontrolleras mot 
befintliga avtal. I de fall det 
handlar om ringa summor 
rapporteras ingen 
avvikelse. 

Uppföljning av 
direktupphandlingar 
och avtalstrohet är 
ändamålsenlig.

Delvis uppfyllt Implementera rutiner 
och arbetssätt för 
uppföljning och 
systematisk 
egenkontroll, tex 
stickprov.

I samband med att 
upphandlingspolicyn 
uppdateras kommer även 
avsnittet som hanterar 
direktupphandlingar att ses 
över och kompletteras.

Upphandlingspolicyn kan 
då tex kompletteras med 
mallar som kan användas 
som stöd för uppföljning 
och egenkontroll. 

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av Lekeberg kommuns revisorer genomfört en granskning gällande
kommunens arbete med inköp och upphandling. Uppdraget ingår som en del av revis-
ionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:

Ar kommunslyrelsen och nämndernas arbete med inköp och upphand-
lingar ändamålsenligt?

Vår samlade revisioneUa bedönining är att koininunstyrelsen och nänuider-
na i begränsad utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett
ändamålsenligt sätt. Vi bedömer att ett fortsatt arbete behöver göras för att
säkerställa ändamålsenlig mköps- och upphandlingsverksamhet.

Vi grundar den övergripande bedömningen på nedanstående kontrollmål.

Policy och riktlinjer inom området omfattar regler kring direktupphandling och
överensstämmer med bestämmelser och lagar inom området.

Vi bedömer kontroUmålet delvis uppfyllt.

Vi grundar vår bedömning på att det finns en policy med en kortare reglering kring direktupphand-
Ung. Det finns även en blankett att fylla i för dokumentationsplikten. Policy och annan doku-
mentation finns att hitta på intranätet. Det saknas dock närmare beskrivningar kring roller och
ansvar gällande direktupphandlingar. Policyn kan uppdateras tiU 2019 års gränsvärden och det
råder en osäkerhet kring hur väl verksamheten är insatt i upphandlingslagstiftning och policy över-
lag.

Vi rekommenderar att Lekebergs kommun uppdaterar sin policy utifrån gällande gränsvärden och
lagstiftning. Vi rekommenderar också, så som lagen anger, att det för kommimen beslutas om rikt-
linjer vid direktupphandlingar, där det tydligt och detaljerat beskrivs vem som få beställa-
/upphandla vid olika beloppsgränser eUer ti-öskelvärden, regler för konlairrensutsättning, regler
for direktupphandling och en beskrivnmg kring den prakäska hanteringen. Det är också vikdgt att
kommunstyrelsen säkerställer att information om ovanstående sprids ut i verksamheten.

Dokumentationsplikten är säkerställd.

Vi bedömer konti-ollmålet ej uppfyllt.

Det finns en blankett att fylla i vid direktupphandlingar över 100 ooo kr vilket också framgår av
policyn. Det framgår dock inte tydligt vem som ska dokumentera, hur det ska förvaras eller diarie-
föras. Kommunstyrelsen har inte säkerställt dokumentationsplikten då ingen intern kontroll eller
uppföljning görs för att försäkra sig om att direktupphandlingar dokumenteras. Detta visar sig
även i det stickprov som granskningen har genomfört där blanketten bara har fyllts i vid två fall av
sex och där motivermgen till beslut därför saknas.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer dokumentationsplikten i kommunen. Det kan
exempelvis vara interna kontroller i form av stickprov samt information och utbildning på områ-
det.

April 2019
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Verksamheterna har kännedom kring vilka ramavtal som gäller inom kommunen.

Vi bedömer kontrollmålet ej uppfyllt.

Vi grundar bedöinningen på att leverantörsförteckningen ej har uppdaterats kontinuerligt vilket
anses medföra risker att varor och tjänster handlas utanför befintliga avtal, även om sådant arbete
har påbörjats. Kännedomen om befintliga avtal bedöms ej vara säkerställd då ändamålsenliga sök-
vägar saknas. Vi anser också att det finns försvårande omständigheter för medarbetarna i kommu-
nen gällande sökfunktionen i diariet efter befintliga avtal. Vi bedömer också att brister finns i ruti-
ner för att säkerställa att samtliga avtal är upplagda i leverantörsförteckningen.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer kännedom kring kommunens befinäiga ram-
avtal och att hålla befintlig leverantörsförteckning uppdaterad, men också att se över behovet av att
mföra en avtalsdatabas där kommunens samtliga avtal finns, sökbara. Vi rekommenderar också att
information ges till berörda medarbetare om vad kommunen har för ramavtal och var dessa åter-
finns.

Avtalstrohet inom kommunen är säkerställd.

Vi bedömer kontrollmålet ej uppfyllt.

Kommunstyrelsen gör enligt intemkontroUplanen stickprov årligen gällande uppföljning av avtals-
trohet. Detta görs dock i liten skala. 2018 gjordes bara hälften av de kontroller som beslutats om i
internkonta-ollplanen. Det finns ingen sammantagen bild av avtalstroheten per verksamhet och
totalt i hela kommunen. Vi bedömer därmed att kommunstyrelsen inte har säkerställt en systema-
tisk uppföljning av avtalstrohet i kommunen.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer rutiner för systematiskt uppföljningsarbete
mot avtalsti-ohet. Detta kan exempelvis vara regelbundna uppföljningar i form av månat-
liga/kvartalsvisa rapporter.

Uppföljningen av direktupphandlingar och avtalstrohet är ändamålsenlig.

Vi bedömer kontrollmålet delvis uppfyllt.

I intervjuer framkominer att avstämning av pris och antal görs vid fakturaattestering och att av-
stämning görs innan köpet. I övrigt görs ingen systematisk uppföljning för att kontrollera kvalitet
eller andra ställda krav i direktupphandlingen. Den uppföljning som regleras om i policyn applice-
ras inte på direktupphandlingar.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att implementera rutiner och arbetssätt för uppföljning och
systematisk egenkonta-oll av direktupphandlingar. Så som exempelvis stickprov.
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l. Inledning

3. 1. Bakgnind
Det är vikägt att en upphandlande verksamhet har kontroll över sina inköp och sina avtal
och dokumenterar hur de har ingåtts. Det är grundläggande för att arbeta strategiskt med
upphandlingar och för att bättre dra nytta av de medel som används för att köpa varor och
tjänster. Dokiunentationen är också viktig för den egna uppföljningen av inköp.

Det är av stor betydelse att upphandlande myndighet efterlever ingångna avtal, det som
brukar kallas avtalstrohet. Konsekvenserna av brister kan vara att lagen inte följs, att in-
köpsverksamheten blir ineffektiv och att förtroendet för kommunen skadas.

Under 2014 infördes nya regler kring direktupphandling. Gränsen för direktupphandling
höjdes till 506 tkr och har därefter succesivt höjts till att efter den l januari 2016 vara 535
tkr enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och 993 tkr enligt lagen om upphandling
inom försörjningssektorn (LUF). Enligt reglerna skall en upphandlande myndighet be-
sluta om riktlinjer för direktupphandling och en skyldighet att dokumentera direktupp-
handlingar som har ett värde över 100 tkr.

Inom Lekebergs kommun sker upphandling och inköp av betydande belopp inom många
olika sektorer och områden. Revisorerna har inom ramen för sin riskbedömning beslutat
att granska upphandlingar i kommunen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

• Ar komnumstyrelsen och nämndernas arbete med inköp och upp-
handlingar ändaniålsenlig?

1. 2. Revisionskriterier

• Lagen om offentligupphandling (LOU)

• Kommunens policy och riktlinjer

• Nya EU-direktiv avseende offentlig upphandling

1.3' Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål ställts upp:

• Policy och riktlinjer inom området omfattar regler kring direktupphandling och
överensstämmer med bestämmelser och lagar inom området.

• Dokumentationsplikten är säkerställd.

• Verksamheterna har kännedom kring vilka ramavtal som gäller inom kommunen.

• Avtalstrohet inom kommunen är säkerställd.

• Uppföljningen av direktupphandlingar och avtalsta-ohet är ändamålsenlig.

1. 4' Avgränsning
Granskningen avgränsas till stickprov av inköp under 2017 och 2018 samt att avtalstro-
hetsgranskningen kommer att granskas avseende ett antal inköpsområden.
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1.5. Metod
Granskningen sker genom stickprovsgranskning av inköp samt genom interquer med
personer inom kommunens upphandlingsfunktion samt med berörda förvaltningschefer
eller andra chefer inom respektive förvaltning avseende förvaltningsspecifika inköp.
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-2. Lagen om offentlig upphandling
(LOU)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) infördes l januari 1994 till följd av EU:s upphand-
lingsregler har sedan dess ändrats vid tio tillfällen för att anpassas bättre till EU: s regel-
verk. LOU omfattar upphandlingar hos kommuner, landsting, staten och offentligt ägda
företag. Syftet med lagstiftningen är att följa EU: s fyra friheter; fri rörlighet för varor, per-
söner, tjänster och kapital inom EU:s inre marknad. Således ska lagen främja en fri och
rörlig marknad med konkurrensutsättning där ingen upphandling får göras så att någon
leverantör särbehandlas.

Lagen har ett detaljerat regelverk och ska alltid tillämpas när den upphandlande myndig-
heten köper varor eller tjänster. Lagen fastställer att myndigheten inte får gynna någon
lokal leverantör. Däremot kan myndigheten ställa flera krav som upphandlande myndig-
het, exempelvis på kvalitet, funktion eller ha särskilda miljömässiga krav.

Direktupphandling är en upphandlingsform som har lägre krav än en vanlig upphandling.
Detta kan tillämpas om en upphandlings värde inte överstiger (586 907 kr varor och
tjänster 2019) eller om det finns synnerliga skäl. Dock krävs att den upphandlande myn-
digheten har riktlinjer för direktupphandling, (19 kap 7 § 3 st LOLT) samt att krav på
dokumentation fiinns för direktupphandlingar som överstiger 100 ooo kr.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet gällande upphandlingslagstiftningen. En upp -
handlingsskadeavgift kan dömas ut om det skett en otillåten direktupphandling där avtal
ingåtts med leverantör utan utannonsering. Avgiften får inte överstiga tio procent av det
aktuella avtalets värde och den maximala avgiften som kan åläggas den upphandlande
myndigheten är tio miljoner kronor.
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3. Iakttagelser och bedömningar

3. -?. Organisation
Kommunen har ett inköpssamverkansavtal med Örebro kommun där upphandling av
varor och vissa tjänster görs tillsammans med Örebro. Ramavtal gällande entreprenad är
dock undantaget från inköpssamverkan. Kommunen har en upphandlingsansvarig som
arbetar deltid med frågan och är organisatoriskt placerad direkt under kommundirektö-
ren. Kommunen har också en kontaktperson i upphandlingsfrågor kopplat till Inköps-
samverkan i Örebro och den är organisatoriskt placerad på ekonomiavdelningen och om-
fattar 10 % av en heltidstjänst.

3. 2. Policy och riktlinjer inom onirådet orvtfattar
regler kring direktupphandling oc överens-
stämmer med bestämmelser och lagar inom om-
rådet.

3-s. i. Iakttagelser
I Lekebergs kommun finns en upphandlingspolicy, fastställd av kommunfullmäktige
2016-02-29 vilket också är det styrande dokument som finns gällande upphandling. Av
policyn framgår att den gäller för kommunens nämnder, styrelser, förvaltningar och verk-
samheter. Policyn innehåller regler som även ska gälla för extern upphandling, inköp av
varor och tjänster samt entreprenader. I policyn framkommer också att kommunen vid
samtlig upphandling ska utgå ft'ån gällande upphandlingslagstiftning och de grundläg-
gande EG-rättsliga principerna. Policyn exemplifierar och berör olika former av upphand-
Ung som ramavtal, direktupphandling och objektsupphandling. I policyn beskrivs kort-
fattat vad en direktupphandling är och anger gränsvärdet (för 2015) samt beräkningen av
gränsvärdet. Policyn beskriver inte detaljerat hur verksamheten praktiskt ska genomföra
en direktupphandling eller försäkra sig om att den görs i enlighet med lagstiftningen. I
policyn framkommer inte vilken funktion som ansvarar för direktupphandlingar samt om
det finns särskild delegation eller beställarrätt för direktupphandlingar och inköp. I inter-
yjuer framkommer dock att verksamheten ansvarar för sina upphandlingar och direkt-
upphandlingar men att upphandlingsansvarig kan var behjälplig.

Vid direktupphandling råder dokumentationsplikt varför Lekebergs kommun har tagit
fram en blankett att fylla i vid direktupphandlingar över 100 ooo kr, (se kontrollmål 2).
Intervjuade uppger att kännedomen av styrande dokument och framförallt blanketten
angående direktupphandling förefaller vara låg.

I intervjuer framkommer att kopplat till upphandlingspolicyn finns en miljöpolicy, beslu-
tad av kommunfallmäktige 2016-02-26. Enligt intervjuer är den kopplad till de miljökrav
som ställs i kommunens direktupphandlingar.

Samtliga policys finns på Lekeberg kommuns hemsida under styrande dokument. För att
säkerställa kännedom om de styrande dokumenten genomgår nyanställda ett introdukt-
ionsprogram där de styrande dokumenten utgör en del av detta. Av intervjuer framkom-
mer att fokusområden i introduktionen av nyanställda beror på vilken position som är
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tillsatt, i de fall nyanställda kommer genomföra inköp läggs mer fokus på detta initialt. I
intervjuer framkommer att det är osäkert hur pass väl verksamheten är medvetna om po-
licyn och andra regler och riktlinjer kring upphandling.

Vi noterar att det inte finns någon riktlinje kopplat till policyn.

3-2. 2, Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet delvis uppfyllt.

Vi grundar vår bedömning på att det finns en policy med en kortare reglering kring di-
rektupphandling. Det finns även en blankett att fylla i för dokumentationsplikten. Policy
och annan dokumentation finns att hitta på intranätet. Det saknas dock riktlinjer för di-
rektupphandlingar med detaljerade beskrivningar kring exempelvis det praktiska genom-
förandet, roller och ansvar. Policyn kan uppdateras till 2019 års gränsvärden och det rå-
der en osäkerhet kring hur väl verksamheten är insatt i upphandlingslagstiftning och po-
licy överlag.

Vi rekommenderar att Lekebergs kommun uppdaterar sin policy utifrån gällande gräns-
värden och lagstiftning. Vi rekommenderar också, så som lagen anger, att det för kommu-
nen beslutas om riktlinjer vid direktupphandlingar där det tydligt och detaljerat beskrivs
vem som få beställa/upphandla vid olika beloppsgränser eller tröskelvärden, regler för
konkurrensutsättning, regler för direktupphandling och en beskrivning kring den prak-
tiska hanteringen, (se Konkurrensverkets dokument om "Krav på riktlinjer vid direktupp-
handlingar"1).

3'3- Dokumentationsplikten är säkerställd

Av lagen om offentlig upphandling (LOU) 19 kapitlet 30 § framkommer att: En upphand-
lande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen
shi vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga
skeden. Första stycket gäller inte om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor.

3.3. 2. Iakttagelser

Vid direktupphandling ska en blankett användas vid köp över 100 ooo, vilket framgår i
upphandlingspolicyn. Blanketten ska säkerställa dokumentation av direktupphandlingen.
I blanketten ska bland annat ärendenummer, förvaltning, beslutsfattare, vad som ska kö-
pas och kort beskrivning av föremålet som ska upphandlas fyllas i. Utöver det ska det
framgå vad som ska köpas, varför direktupphandling behövs, vilka leverantörer som till-
frågats, antal anbud, vem som tilldelats uppdraget, skäl för tilldelning, totalt beräknat
värde av upphandlingen samt start- och slutdahim för genomförandet. En kopia av
dokumentation ska skickas till ekonomiavdelningen för kännedom.

Lekebergs kommuns inköpsblankett är tillgänglig på intranätet. Vid inköp på över
ioo ooo kronor ska denna användas. Vi får av intervjuer till oss att någon uppföljning av
dessa inköp ej genomförs, dokumentationen diarieförs däremot.

1 http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/krav-pa-riktlinjer-vid-
direktupphandlingar, pdf
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Dokumentationsplikten ingår inte i internkontrollplanen. Av intervjuer framgår att det
inte varit ett kontrollmoment de senaste åren.

Det framgår i upphandlingspolicyn att det är ovan nämnda blankett som ska användas.

3. 3-2- Stickprov
Ett stickprov har genomförts där sex av totalt elva direktupphandlingar gjorda av kom-
munen under 2018 slumpmässigt har valts ut. Syftet med stickprovet är att se huruvida
förd dokumentation uppfyller dokumentationsplikten, såväl lagens krav som kommunens
egen rutin.

Stickprovet presenteras nedan i en tabell. I tabellen anges leverantör, verifikationsnum-
mer, beloppet på direktupphandlingen, om upphandlingen och dess beslut har motiveras
så om de ska enligt upphandlingslagstiftningen, om kommunens blankett vid direktupp-
handling har fyllts i, om det finns ett avtal samt annan övrig dokumentation som har
kommit granskningen tillhanda.

Ver. nr

Arkeologgi-uppeii i '
Örebro AB

Nobcli Businc.s.s 16701

Support AB

PODB CO Info- 26017
inentnr

Sandahl partners 17172
Örebro AB

Belopp
kr (ex-

klusive

nioms)

lo" 679

400 ooo

491

151100

Motivering till
in^idighetens
samtliga besliit
f 19:3ö LOU)

Ain änt sig a\
iewraatör mm
]äHS3t\-relsen

angett uppfyller
kraven för arkeo-

logiska aly&y-
ain-gar. Datam

20tt-02-l8

Ingen motivering
till varför det inte

har annonserats.

Tfflfrågattreleve-
rantörer. Moti-

vering till tOldel-
ning. Datum
framgår inte.
Faktureriugspe-
nod tor inköpet är
SOlS-QQ-27—

aoi^-os-26. Tagit
dri av åota-

mentation upprat-
tsid aeig-oa-iis

soni 1i-isar pä att
besliit toes 2010

tt direktupp-
handla delta digi-
tala systeni. En

leverantör tiI№A-

gad.
En leverantör

tiUfrågad,föratt
tjänsten företaget

Ifylld blankett A\-tal

(kommunens

egen \7id di-
rektupphaiid-
lingar)

NEJ

JA NEJ

NE. J NEJ

JA NEJ

Tig
doku-
nicntat

ioii

akt

Faktura

Faktura

Faktura
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Skånska Asfalt o

Betong AB

tillhandahåller

skUjer sig från
andra företag i
området. Datum

2019-02-14

29341 284205 Saknade ramaxlal. N&T NEJ Faktura
God erfarenhet av

Skånska, varför
bara en tillfrågad.
Datum 2019-02-

Soiu-ce Skills AB 13311 logooo NEJ NEJ NEJ Faktura

Stickprovet visar att leverantören vid samtliga direktupphandlingar har fakturerat kom-
munen. Vi har inte fått ta del av några avtal som har upprättats i samband med direkt-
upphandlingarna. Vid två fall av sex har kommunens egen blankett gällande direktupp-
handling fyllts i. I ett fall av sex har tre leverantörer bjudits in att lämna anbud.

Huruvida dokumenteringen är tillräcklig för att motivera myndighetens beslut till direkt-
upphandlingen varierar. Motiveringen upplevs överlag som vag eller saknas helt. Det är
oklart om motiveringen har dokumenterats i samband med direktupphandlingen eller om
detta har gjorts först i efterhand när granskningen har frågat efter dokumentation.

3-3-3- Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet ej uppfyllt.

Det finns en blankett att fylla i vid direktupphandlingar över 100 ooo kr vilket också
framgår av policyn. Det framgår dock inte tydligt vem som ska dokumentera, hur det ska
förvaras eller diarieföras. Kommunstyrelsen har inte säkerställt dokumentationsplikten
då ingen intern kontroll eller uppföljning görs för att försäkra sig om att direktupphand-
lingar dokumenteras. Detta visar sig även i det stickprov som granskningen har genomfört
där blanketten bara har fyllts i vid två fall av sex och där motiveringen till beslut därför
saknas.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer dokumentationsplikten i kommu-
nen. Det kan exempelvis vara interna kontroller i form av stickprov samt information och
utbildning på området.

5.4* Verksamheterna har kännedom kring vilka ra-
mantal som galler för komntunen

3-4-1- Iakttagelser
Vi har i granskningen genom intervjuer och dokumentgranskning erhållit information om
att många upphandlingar sker centralt i länet genom inköpssamverkan med bland annat
Örebro kommun. I Lekebergs kommun finns en leverantörsförteckning som är tillgänglig
för samtliga medarbetare på intranätet. Leverantörsförteckningen är dock i behov av en
uppdatering då den senaste uppdateringen gjordes i augusti 2017. Enligt uppgifter i
granskningen har leverantörsbeteckningen uppdaterats under revisionens gång. Systemet
som används är begränsat i sökvägar. Exempelvis kan ett ramavtal innefatta flera delar,
söker en medarbetare efter ett avtal för en speciell vara hittas inte det. Vi får också till oss
av intervjuer att det är svårt att få en överblick av befintliga avtal i nuvarande leverantörs-
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förteckning då kategorisering ej är möjlig. IVCöjIigheter till förbättringar kring sökvägar ses
över. Nya avtal mailas ut till berörda medarbetare.

Förutom leverantörsförteckningen finns möjlighet att söka i diariet efter avtal. Ovan
nämnda avseende sökvägar kvarstår dock även för diariet. Av intervjuer framgår att sök-
barheten är beroende av namnsättningen av ärendet till diariet. Detta medför en risk i att
medarbetarna inte med säkerhet kan identifiera befintliga avtal. Intervjuade framför att
det är möjligt att Lekebergs kommun har avtal som kommunanställda ej har kännedom
om.

Vid intervjuer framkommer också att storleken på kommunen har betydelse. Det är en så
pass liten kommun att det är lättare för den enskilda medarbetaren att fråga om ett avtal
än att använda sökvägar i leverantörsförteckningen eller diariet. Kommunen har en kon-
taktperson i upphandlingsfrågor kopplat till Inköpssamverkan i Örebro och den är organi-
satoriskt placerad på ekonomiavdelningen och omfattar 10 % av en heltidstjänst. Känne-
domen om att funktionen överhuvudtaget existerar anges vara varierad. Lekebergs kom-
mun har ingen inköpsportal för de egna avtalen.

3-4-2- Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet ej uppfyllt.

Vi grundar bedömningen på att leverantörsförteckningen ej har uppdaterats kontinuerligt
vilket anses medföra risker att varor och tjänster handlas utanför befintliga avtal, även om
sådant arbete har påbörjats. Kännedomen av befintliga avtal bedöms ej vara säkerställd
då ändamålsenliga sökvägar saknas. Vi anser också att det finns försvårande omständig-
heter för medarbetarna i kommunen gällande sökfunktionen i diariet efter befintliga avtal.
Vi bedömer också att brister finns i rutiner för att säkerställa att samtliga avtal är upp-
lagda i leverantörsförteckningen.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer kännedom kring kommunens be-
fintliga ramavtal och att hålla befintlig leverantörsförteckning uppdaterad, men också att
se över behovet av att införa en avtalsdatabas där kommunens samtliga avtal finns, sök-
bara. Vi rekommenderar också att information ges till berörda medarbetare om vad
kommunen har för ramavtal och var dessa återfinns.

5.5. At^talstrohet inom kommunen är säkerställd
3-5-1- Iakttagelser
Det finns ingen avgränsning i kommunen i vem som får beställa, som anställd i Lekebergs
kommun ingår inköpsbehörighet. Respektive chef innehar ansvar för att säkerställa
ändamålsenliga inköp. För att uppnå stringens i processen genomförs chefsdialoger där
bland annat inköp berörs. Av intervjuer framkommer att kännedomen om inköpspolicy
och lagstiftning förefaller vara god. Vid större inköp kopplas vederbörande förvaltnings-
chef in i processen.

I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 finns inköp utanför ramavtal med. För
att kontrollera att inköp görs enligt ramavtal ska stickprov på inköp göras på tio slump-
mässigt framtagna fakturor vid fyra tillfällen per år. Samma kontrollmoment finns med
även i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019.
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I internkontrolluppföljningen för 2018 framgår att kontrollmoment har genomförts avse-
ende inköp. En granskning har genomförts om inköp gjorts inom avtal eller inte. Kontrol-
len har gjorts av 20 inköp. Av dessa var en faktura makulerad och således inte aktuell, nio
fakturor visade köp på avtal medan åtta fakturor visade på köp utan avtal. Av kontrolldo-
kumentet eller av något annat dokument som granskningen har fått ta del av framgår inte
vilka åtgärder som ska vidtas/har vidtagits i och med resultatet. I granskningen har det
framkommit att en bedömning görs varje månad av de avvikelser som framkommer med
koppling till dokumentationsplikten och dessutom till det aktuella inköpsbeloppet. När
beloppet är ringa, vilket det alltid varit hittills på max 10 ooo kr, så vidtas inga åtgärder
förutom att kontrollanten antecknar avvikelsen.

I intervjuer framkommer att det varje månad väljs ut ett antal verifikat/fakturor för
granskning och avstämning mot avtal. Granskningen har dock inte här heller fått ta del av
något dokumenterat resultat utifrån en sådan granskning.

I intervjuer framkommer att den uppföljning mot ramavtal som görs är på leverantörs-
nivå, det sker inte någon uppföljning på artikelnivå. I intervjuer framkommer det också
att det inte är vanligt med avvikelser, alltså där köp görs utanför ramavtal. Har direktupp-
handlingar gjorts men inte över direktupphandlingsgränsen vidtas ingen åtgärd. Det är
svårt att göra säkra kontroller av avtalstrohet, särskilt när kommunen inte har en inköps-
portal.

3.5.2. Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet ej uppfyllt.

Kommunstyrelsen gör enligt internkontrollplanen stickprov årligen gällande uppföljning
av avtalstrohet. Detta görs dock i liten skala. 2018 gjordes bara hälften av de konta-oller
som beslutats om i internkontrollplanen. Det finns ingen sammantagen bild av avtalstro-
heten per verksamhet och totalt i hela kommunen. Vi bedömer därmed att kommimsty-
relsen inte har säkerställt en systematisk uppföljning av avtalstrohet i kommunen.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer rutiner för systematiskt uppfölj-
ningsarbete mot avtalstrohet. Detta kan exempelvis vara regelbundna uppföljningar i
form avmånatliga/kvartalsvisa rapporter.

3. 6. Uppföljningen av direktupphandlingar är
ändamålsenlig

3-6. 1. Iakttagelser
Av kommunens upphandlingspolicy framgår att Lekebergs kommun ska följa upp de krav
som ställs på leverantörer för att därigenom visa att kommunen tar ansvar hela vägen och
månar om en marknad med en välfungerande konkurrens. Enligt uppgifter från gransk-
ningen gäller detta bara skrifdiga upphandlingar, det vill säga de upphandlingar som
överskrider gränsvärdet. Uppföljning av direktupphandlingar finns inte reglerat i kom-
munens policy.

I intervjuer framkommer att det inte görs någon systematisk uppföljning av direktupp-
handlingar på central nivå vad gäller kvalitet och ställda krav i direktupphandlingar efter
att direktupphandlingen har genomförts. Är verksamheten missnöjd med en leverantör
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får de vetskap om det på central nivå och åtgärder vidtas, beroende på ärende. Ett ställ-
ningstagande kring direktupphandlingen görs däremot innan inköp.

Enligt den vanliga fakturagången attesteras fakturor av två personer. Dessa personer har
som uppgift att kontrollera att pris, antal och vara/tjänst stämmer överens med gjord be-
ställning. Detta görs alltid, oavsett om det är fråga om en ramavtalsupphandling eller en
direktupphandling. Dock finns det inget system för att stämma av kvalitet eller andra
ställda krav.

3-6. 2. Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet delvis uppfyllt.

I intervjuer framkommer att avstämning av pris och antal görs vid fakturaattestermg och
att avstämning görs innan köpet. I övrigt görs ingen systematisk uppföljning för att kon-
trollera kvalitet eller andra ställda krav i direktupphandlingen. Den uppföljning som re-
gleras om i policyn appliceras inte på direktupphandlingar.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att implementera rutiner och arbetssätt för uppfölj-
ning och systematisk egenkontroll av direktupphandlingar. Så som exempelvis stic]q)rov.

2019-04-16

Peter Aschberg, Uppdrag sledare Nina Törling, Projektledare
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LEKEBERGS
KOMMUN-

Revisorerna 2019-04-16

Kommimstyrelsen

Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

För kännedom till:

Kommunfullmäktige

Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp

På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av kommunens arbete med
upphandling och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen
och nämnderna säkerställer att arbetet med inköp och upphandlingar sker på ett ända-
målsenligt sätt.

Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att kommunstyrelsen
och nämnderna i begränsad utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett
ändamålsenligt sätt.

Vår bedömning grundas i de kontrollmål som ingår i granskningen och kopplat till dessa
framgår bland annat att det finns en policy med en kortare reglering kring direktupp-
handling med tillhörande blankett att fylla i för dokumentationsplikten. Policyn saknar
dock bland annat detaljerade riktlinjer för direktupphandlingar med tillhörande beskriv-
ning av roller och ansvar gällande direktupphandlingar. Det framgår även att det råder en
osäkerhet kring hur väl verksamheten är insatt i upphandlingslagstiftning och policy
överlag.

Kommunstyrelsen har inte säkerställt dokumentationsplikten då ingen intern kontroll
eller uppföljning görs för att försäkra sig om att direktupphandlingar dokumenteras. Le-
verantörsförteckningen har ej uppdaterats kontinuerligt, vilket kan medföra risk för att
varor och tjänster handlas utanför befintliga avtal, även om sådant arbete har påbörjats.
Kommunstyrelsen gör enligt internkontrollplanen stickprov årligen gällande uppföljning
av avtalstrohet. Detta görs dock i liten skala och år 2018 genomförda bara hälften av de"
kontroller som beslutats om i internkontrollplanen. Det finns ingen sammantagen bild av
avtalstroheten per verksamhet och totalt i hela kommunen. Den~uppföljning som regleras
om i policyn appliceras inte på direktupphandlingar.

Vi grundar vår bedömning i de brister som framgår i bifogad rapport. Revisorerna äver-
sänder revisionsrapporten till kommunstyrelsen, kultar- och utbildningsnämnden och
socialnämnden för vidtagande av åtgärder enligt de rekommendationer som lämnas i re-
visionsrapporten. Svar från nämnderna emotses senast den 30 augusti 2019. Revisions-
rapporten överlämnas även till kommunfullmäktige för kännedom.

FÖRLEKEBERGS KOMMUNS REVISORER

2019-04-16

-!u^^^
Birgitta Hultin
Ordförande

io imsell
Vice ordförande

Bilaga, Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp 2018.
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Protokoll 2019-09-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Anna Windahl  (T.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §113

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§113 - Svar till revisorerna - Granskning av upphandlingar och 
inköp (KS 19-35)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens upphandlingar 
genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan leds av Örebro 
kommun och Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de gemensamma 
ramavtalsupphandlingarna. Upphandlingar i egen regi genomförs i begränsad omfattning.

Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med inköp och upphandling ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i begränsad 
utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt och att ett fortsatt 
arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål, revisionens bedömning av 
måluppfyllelse, dess förslag till åtgärder samt kommunens svar återfinns i dokumentet ”Svar 
ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp”

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. Godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp
2. Översänder svaret till revisorerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-35-6)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-35-7)
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp (följebrev) - (KS 19-35-4)
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp - (KS 19-35-5)
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Dnr: KS 17-759

   

Tjänsteskrivelse - Beslut om utökning av den 
gemensamma arkivenheten

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav i mars 2017 kommundirektören i uppdrag att ingå 
avtalssamverkan kring arkiv med Askersunds kommun, Laxå kommun och Sydnärkes 
kommunförbund. Då valde Kumla kommun och Hallsbergs kommun att stå utanför 
men de har nu för avsikt att gå med i samarbetet. Även Sydnärkes utbildningsförbund 
vill ansluta sig till samarbetet. 

Utökningen skulle möjliggöra en utökning av antalet medarbetare i Sydnärkes 
arkivenhet vill bedöms gynna samtliga samarbetande parter. Kostanden för 
Lekebergs kommun minskar marginellt om de tre nya organisationerna går in i 
samarbetet. Förvaltningen ställer sig positiv till utökningen av samarbetet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. uppdrar till kommundirektören att utöka avtalssamverkan om 
arkivverksamheten med Kumla kommun, Hallsbergs kommun samt 
Sydnärkes utbildningsförbund enligt bifogat avtal

2. beslutet gäller under förutsättning av att övriga kommuner och förbund 
också ingår avtalet

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Samarbetsavtal om gemensam organisation för 
arkivverksamheter i Sydnärke 

Innehållsförteckning
1 Bakgrund................................................................................................................2

2 Omfattning.............................................................................................................2

3 Organisation/ansvarig arbetsgivare.......................................................................3
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5.1 Underlag för kostnadsfördelning ...................................................................3
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5.4 Ekonomisk redovisning och överskott ...........................................................4
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7 Utökning av samarbetskommuner ........................................................................4
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10 Utvärdering/omförhandling...............................................................................4
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12 Överlåtelse av avtal............................................................................................5

13 Tvist....................................................................................................................5

14 Force Majeure....................................................................................................5

15 Avtalstid och uppsägning ...................................................................................5

16 Samabetets upphörande ...................................................................................5

17 Avtalets giltighet ................................................................................................6

18 Originalavtal.......................................................................................................6
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1 Bakgrund
Detta avtal reglerar samarbetet mellan Askersunds kommun (orgnr 212000-1983), 
Lekebergs kommun (orgnr 212000-2981), Laxå kommun (orgnr 212000-1918), Kumla 
kommun (orgnr 212 000-1975) och Hallsbergs kommun (orgnr 212000-1926) och 
Sydnärkes kommunalförbund (orgnr 222000-3095) och Sydnärkes utbildningsförbund 
(orgnr 222000-1180) avseende en gemensam arkivenhet. 

Samarbetet syftar till att säkerställa att de kommunala myndigheternas arkiv 
bevaras, hålls ordnade och vårdade så att de tillgodoser

 Rätten att ta del av allmänna handlingar
 Behovet av information för rättskipning och förvaltning 
 Forskningens behov

Den gemensamma arkivenheten ska utföra de uppgifter som krävs för att 
upprätthålla och utveckla en god arkivverksamhet i kommunerna. Verksamheten ska 
präglas av hög kompetens, kvalitet, kontinuitet och kostnadseffektivitet. En viktig 
uppgift är att utveckla och förvalta e-arkiv och formerna för e-arkivering. 

2 Omfattning  
Verksamheten ska bedrivas enligt de av kommunerna och kommunalförbunden 
antagna arkivreglementena. Kommunstyrelsen, övriga nämnder och andra 
kommunala organ med självständig ställning är enligt arkivreglementena egna 
myndigheter som ansvarar för sina egna arkiv. Vad som sägs om myndigheter gäller 
också för bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser över vilka kommunen har ett 
rättsligt bestämmande och inflytande. Kommunstyrelserna är utpekade som 
arkivmyndigheter och kommunalförbundens arkivmyndighet utgörs av direktionen. 

Arkivenheten ska på uppdrag av arkivmyndigheterna

 Ansvara för kommunernas respektive centralarkiv, vilket bland annat innebär
o att upprätta arkivbeskrivningar och arkivförteckningar
o sekretessprövning i samband med utlämning av handling

 Ge råd, ansvara för samordning och informera angående arkivfrågor till 
myndigheterna

 Utöva tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter

Arkivenheten ska, i den utsträckning det är möjligt, vara myndigheterna behjälpliga i 
arbetet med att

 Upprätta dokumenthanteringsplaner
 Hantera sina närarkiv, vilket bland annat innebär sekretessprövning i 

samband med utlämning av handling
 Rensa och gallra handlingar
 Iordningställa arkivleveranser

Arkivenheten ansvarar för att leda införandet av e-arkiv. Vad som ovan sägs om arkiv 
gäller i tillämpliga delar e-arkiv i samma utsträckning som pappersarkiv. 
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3 Organisation/ansvarig arbetsgivare
Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma arkivenheten. 
Anställningsmyndighet för de tjänstepersoner som ingår i den gemensamma 
arkivenheten är därmed Lekebergs kommun.

Den gemensamma arkivenheten har sitt arbetsställe och säte i Fjugesta.

4 Bemanning och organisationsplan
För att kunna uppnå de fördelar som är syftet med samarbetet erfordras en 
organisation på tre heltidstjänster. Förändringar i bemanningen regleras i samband 
med att budgeten fastställs i samråd med de samverkande kommunerna.   

5 Budget  
Värdkommunen ska för den gemensamma arkivenheten årligen upprätta och 
fastställa budget i samråd med övriga samverkande kommuner. Förslag till budget 
ska av värdkommunen lämnas till övriga samverkande kommuner senast sista 
september varje år. 

5.1 Underlag för kostnadsfördelning
Värdkommunen står för arbetsplats, arbetsmaterial och de tekniska hjälpmedel som 
krävs samt svarar för erforderliga investeringar avseende lös egendom. I underlaget 
för budget ska de kostnader/investeringar tas upp som ska fördelas mellan 
samarbetskommunerna. 

Detta är följande kostnader:

 Lön och personalkostnader
 Personaladministration
 Ekonomiadministration
 IT
 Telefoni
 Företagshälsovård
 Ansvarsförsäkring
 Lokaler/hyra
 Resor
 Litteratur
 Kompetensutveckling

5.2 Kostnadsfördelning
Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för den gemensamma organisationen ska 
fördelas mellan parterna, enligt följande –

 Askersunds kommun 19,1 %
 Hallsbergs kommun 19,1 %
 Kumla kommun 19,1 %
 Laxå kommun 19,1 %
 Lekebergs kommun 19,1 %
 Sydnärkes kommunalförbund 1,5 %
 Sydnärkes utbildningsförbund 3 %
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Anser någon av parterna att fördelningen enligt ovan är oskälig äger vederbörande 
kommun uppta förhandling med de övriga i denna fråga (se punkt 15). 

Om överskott/underskott uppstår och samarbetskommun anser att överskott/ 
underskott är orimligt stora gäller vad som stadgas avseende utvärdering/ 
omförhandling i punkt 10. 

5.3 Ersättning
Ersättningen ska av vardera kommunen betalas till värdkommunen halvårsvis i 
förskott. Verksamhetens kostnader ska slutregleras före januari månads utgång året 
efter verksamhetsåret. 

5.4 Ekonomisk redovisning och överskott
Värdkommunen ska årligen till samarbetskommunerna senast före februari månads 
utgång redovisa föregående års räkenskaper. 

Vid överskott överförs detta till kommande år. Vid underskott fördelas kostnaderna 
enligt vad som anges i detta avtal avseende kostnadsfördelning enligt kap. 5.2

6 Utökning av verksamhetens omfattning
Utökning av omfattningen (kap 1) enligt detta avtal ska ske efter samråd och 
godkännande av samarbetskommunerna och kommunalförbundet.

7 Utökning av samarbetskommuner
Om utökning med fler samarbetande organisationer aktualiseras ska samtliga 
befintliga samarbetande parter sammankallas. Det är samarbetsparterna, efter 
samråd och i samförstånd, som har att besluta om huruvida utökning av antalet ska 
ske eller inte, samt villkor för utökning.

8 Kontaktperson
Kontaktperson i respektive organisation kring frågor runt den gemensamma 
akrivenheten är administrativ chef eller motsvarande. Vid behov så är 
värdkommunen sammankallande. 

9 Tillägg/ändring 
Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande. 

10 Utvärdering/omförhandling
Avtalet (inkluderar verksamhet och ekonomi) ska årligen utvärderas. Att särskilt 
beakta vid utvärdering är att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och 
rättssäkerhet. Verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Det är de 
samarbetande parternas gemensamma ansvar att säkerställa att årlig utvärdering 
sker. Chefen för arkivenheten tillser att kalla till sammanträde årligen för utvärdering 
av verksamheten. 

Omförhandling av avtalet kan påkallas av samtliga parter efter skriftlig underrättelse 
till den gemensamma arkivenheten. Beslut om omförhandling eller andra ändringar i 
fråga som rör avtalet kan endast tas av samtliga parter gemensamt och efter samråd 
dem emellan. 

Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg, vilka för sin 
giltighet ska ske enligt kap 9, gäller avtalet på oförändrade villkor intill dess att 
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avtalet upphör för samarbetsformen enligt vad som stadgas i bestämmelsen 
uppsägning.   

11 Insyn i enheten
Parterna har rätt till löpande insyn i den gemensamma arkivenhetens verksamhet. 
Förändringar och annan information som är relevant för parterna ska meddelas 
kontaktpersonerna i respektive organisation av värdkommunen. 

12 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt medgivande får övriga parterna. 

13 Tvist
Tvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om detta visar sig 
ogörligt ska tvist prövas i allmän domstol. 

14 Force Majeure
Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal endast om utföranden 
hindras eller oskäligt betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt 
att dessa händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av 
exempelvis naturkatastrofer, krigsutbrott eller strejker bortom partens kontroll.   

Befrielsegrund får ej åberopas med mindre än parten kan visa att alla skäliga åtgärder 
för att undanröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att 
hindret undanröjts försökt fullgöra sitt åtagande.

15 Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller från och med 2020-01-01 till och med 2024-01-01. Om 
samarbetsavtalet inte sägs upp av parterna senast 18 månader före avtalstidens 
utgång förlängs avtalet med fyra år för varje gång med 18 månaders uppsägning. 

Uppsägning av avtalet gäller endast för den part som säger upp avtalet. För övriga 
fortsätter samarbetsavtalet att gälla såvida omständigheterna inte är sådana att 
samarbetet uppenbarligen inte kan fortsätta. 

Uppsägningstiden om 18 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen ska få 
rimlig tid för att anpassa sina personalomkostnader. 

16 Samabetets upphörande
I det fall den gemensamma arkivenheten upphör fördelas tillgångar och 
avvecklingskostnader på samma sätt som kostnader för organisationens verksamhet 
enligt punkt 5.2. 

Då arkivenhetens personal är anställda av värdkommunen åligger det övriga 
samverkande kommuner vid avtalets upphörande, om de avser att anställa personal 
för arkivverksamhet, att erbjuda handläggare i den gemensamma arkivenheten 
anställning. 

Det åvilar den gemensamma arkivenheten att till respektive part överlämna material 
som är relevant för respektive kommun. 
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17 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande av behörig instans i 
samtliga samverkande parter. 

18 Originalavtal
Detta avtal upprättas i fyra original varav parterna tagit var sitt. 

För Askersunds kommun

____________________________

Kommunchef

För Laxå kommun

_____________________________
Harry Lundin
Kommunchef

För Kumla kommun

____________________________
Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör

För Hallsbergs kommun

_____________________________
Lena Fagerlund
Kommundirektör

För Lekebergs kommun 

____________________________

Kommundirektör

För Sydnärkes kommunalförbund

_____________________________
Leif Welander
Förbundschef

  För Sydnärkes utbildningsförbund

_____________________________

  Förbundschef
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Protokoll 2019-09-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Anna Windahl  (T.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §114

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§114 - Utökning av den gemensamma arkivenheten (KS 17-759)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav i mars 2017 kommundirektören i uppdrag att ingå avtalssamverkan 
kring arkiv med Askersunds kommun, Laxå kommun och Sydnärkes kommunförbund. Då 
valde Kumla kommun och Hallsbergs kommun att stå utanför men de har nu för avsikt att gå 
med i samarbetet. Även Sydnärkes utbildningsförbund vill ansluta sig till samarbetet.

Utökningen skulle möjliggöra en utökning av antalet medarbetare i Sydnärkes arkivenhet vill 
bedöms gynna samtliga samarbetande parter. Kostanden för Lekebergs kommun minskar 
marginellt om de tre nya organisationerna går in i samarbetet. Förvaltningen ställer sig positiv 
till utökningen av samarbetet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. uppdrar till kommundirektören att utöka avtalssamverkan om arkivverksamheten med 
Kumla kommun, Hallsbergs kommun samt Sydnärkes utbildningsförbund enligt bifogat avtal
2. beslutet gäller under förutsättning av att övriga kommuner och förbund också ingår avtalet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utökning av den gemensam arkivorganisationen - (KS 17-759-10)
 Samarbetsavtal om gemensam organisation för arkivverksamheter i Sydnärke - (74979)
 Prel budget för arkivenhet 2020 - (76027)
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Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS 

kvartal 1, 2019

26

KS 19-418
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (1)

Dnr: KS 19-418

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) 
så ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § 
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § 
till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten 
för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 15 maj 2019. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt 
verkställda beslut för kvartal 1 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Kajsa Rosén
Kommundirektör Handläggare
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Tjänsteskrivelse 2019-04-12 1 (2)

Dnr: SON 19-63

 
Reviderad tjänsteskrivelse, Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019

Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                                 Anledning:
Beslut fattat 2018-09-18 om särskild bostad för                 Resursbrist av särskild
person född -58 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL              bostad, står fortsatt i kö    
                                                                                          

Verkställda beslut:                                                                    
Beslut om kontaktperson för barn född -03 enligt            Beslut verkställt 2019-04-09 
kap 1§ SoL, Beslutsdatum 2017-05-26          

Beslut fattat 2018-03-14 om permanent bostad för           Beslut verkställt 2019-01-31 
person född -71 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL           

Beslut fattat 2018-06-15 om bostad för vuxna för             Beslut verkställt 2019-03-31
person född -53 enligt 9.9 § LSS bostad för vuxna   

Beslut fattat 2018-08-02 om särskild bostad för                 Beslut verkställt 2019-01-19
person född -25 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL              

Beslut fattat 2018-06-26 om bostad för vuxna                    Personen meddelade 
person född -95 enligt 9.9 § LSS bostad för vuxna              2018-09-14 att han flyttat till 
                                                                                                      annan kommun och                   
                                                                                                      avslutades därmed.         
                                                                                                    

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 2019-04-12 2 (2)

Dnr: SON 19-63

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda 
beslut för kvartal 1 2019

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Tina Jansson
Förvaltningschef                            Enhetschef
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Protokoll 2019-09-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Anna Windahl  (T.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §116

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§116 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
kvartal 1, 2019 (KS 19-418)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så 
ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 
6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till 
kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 15 maj 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut 
för kvartal 1 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-418-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-418-1)
 §47 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 - (KS 19-418-

2)
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Protokoll 2019-05-15

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Maria Eck (Verksamhetscontroller)
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §47

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton (SD) Kjell Edlund (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)
Margareta Carlsson (V)  ersätter Emma 
Eklind (KD)

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C)
Margareta Thorstensson (C)
Håkan Trygg (S)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
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Protokoll 2019-05-15

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-15

Datum för överklagan 2019-05-16 till och med 2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-05-15

Justerare signatur

§47 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
kvartal 1, 2019 (SON 19-63)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut: Anledning:
Beslut fattat 2018-09-18 om särskild bostad för Resursbrist av särskild
person född -58 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL bostad, står fortsatt i kö

Verkställda beslut:
Beslut om kontaktperson för barn född -03 enligt Beslut verkställt 2019-04-09 kap 1§ SoL, 
Beslutsdatum 2017-05-26

Beslut fattat 2018-03-14 om permanent bostad för Beslut verkställt 2019-01-31 person född -
71 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL

Beslut fattat 2018-06-15 om bostad för vuxna för Beslut verkställt 2019-03-31
person född -53 enligt 9.9 § LSS bostad för vuxna

Beslut fattat 2018-08-02 om särskild bostad för Beslut verkställt 2019-01-19
person född -25 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL

Beslut fattat 2018-06-26 om bostad för vuxna Personen meddelade
person född -95 enligt 9.9 § LSS bostad för vuxna 2018-09-14 att han flyttat till
annan kommun och
avslutades därmed.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige
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Protokoll 2019-05-15

Justerare signatur

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 
kvartal 1 2019

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Socialnämndens behandling av ärendet

Astrid Söderquist (C) lägger ett tilläggsyrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att från och 
med nästa sammanträde avidentifiera individerna i rapporterna.

Gerry Milton (SD) och Olle Leijonborg (FL) yrkar bifall till Astrid Söderquists 
(C) tilläggsyrkande.  

Propositionsordning

Ordförande frågar först om nämnden kan besluta enligt förslaget till beslut och därefter om 
nämnden kan ställa sig bakom Astrid Söderquists (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden 
gör så.

 

Beslut

Socialnämnden

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för kvartal 1 
2019.
2. Ger förvaltningen i uppdrag att från och med nästa sammanträde avidentifiera individerna i 
rapporterna.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 19-63-8)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 19-63-2)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 19-63-3)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 19-63-4)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 19-63-5)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 19-63-6)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 19-63-7)
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Protokoll 2019-05-15

Justerare signatur

 Borttagen på grund av sekretess - (SON 19-63-9)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
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Sammanträdestider för 
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (1)

Dnr: KS 19-474

   

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2020

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2020. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det 
ekonomiska årshjulet. Ingen hänsyn är tagen till Region Örebro läns 
sammanträdestider eftersom dessa inte är beslutade ännu. 

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige antar sina sammanträdestider hösten innan nytt år. Efter 
kommunfullmäktiges beslut om sammanträdestider tar varje nämnd sina egna 
sammanträdestider. Om kommunfullmäktige väljer att inte besluta oms 
sammanträdestider på sammanträdet i september kommer nämnderna inte ha 
möjlighet att besluta om sina sammanträdestider förens sista sammanträdet innan 
jul.

Förslag till beslut

Datum Tid

24 februari 18.30

27 april 18.30

15 juni 18.30

28 september 18.30

19 oktober 18:30

30 november 18.30

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Kajsa Rosén
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2019-09-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Anna Windahl  (T.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §117

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§117 - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 (KS 19-
474)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2020. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det 
ekonomiska årshjulet. Ingen hänsyn är tagen till Region Örebro läns sammanträdestider 
eftersom dessa inte är beslutade ännu.

Förslag till beslut
Datum Tid

24 februari 18.30

27 april 18.30

15 juni 18.30

28 september 18.30

19 oktober 18.30

30 november 18.30

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

 

 

 

Page 3 of 4Page 600 of 607



Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

Beslut

 

 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 - (KS 19-474-1)

Page 4 of 4Page 601 of 607



Dataskyddsombud 
kommunstyrelsen

28

KS 18-410
   

Page 602 of 607



Tjänsteskrivelse 2019-09-03 1 (2)

Dnr: KS 18-410

   

Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud

Ärendebeskrivning
Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, 
(General Data Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i 
förordningen ska alla personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som 
kommuner, landsting och regioner utse ett dataskyddsombud. I en kommun räknas 
varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. Varje 
nämnd behöver därför fatta beslut om att utse dataskyddsombud. 

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera 
som kontaktperson för Datainspektionen. Lekebergs kommun har ingått ett avtal 
med Kumla kommun där Lekeberg köper tjänsten dataskyddsombud från Kumla 
kommun.

1 Bakgrund
Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, 
(General Data Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i 
förordningen ska alla personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som 
kommuner, landsting och regioner utse ett dataskyddsombud. I en kommun räknas 
varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. Varje 
nämnd behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera 
som kontaktperson för Datainspektionen. Som personuppgiftsansvarig ansvarar 
nämnden för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som 
krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet 
ska också ges möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt 
till högsta förvaltningsnivå. 

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga 
kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna 
agera självständigt och oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås 
att Johan Borg, dataskyddsombud Kumla kommun utses till dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen i Lekebergs kommun.
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Tjänsteskrivelse 2019-09-03 2 (2)

Dnr: KS 18-410

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser Johan Borg till dataskyddsombud.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2019-09-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Anna Windahl  (T.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §118

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för överklagan 2019-09-03 till och med 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-02

Justerare signatur

§118 - Dataskyddsombud kommunstyrelsen (KS 18-410)
Ärendebeskrivning

Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, (General Data 
Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla 
personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och regioner 
utse ett dataskyddsombud. I en kommun räknas varje nämnd som personuppgiftsansvarig för 
sina personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd behöver därför fatta beslut om 
dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också 
bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. Som 
personuppgiftsansvarig ansvarar nämnden för att ombudet får det stöd, befogenheter och 
tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende 
sätt. Ombudet ska också ges möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera 
direkt till högsta förvaltningsnivå.

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och 
oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås att Johan Borg, dataskyddsombud 
Kumla kommun utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser Johan Borg till dataskyddsombud.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-410-5)
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