
Kallelse 2016-06-20

Kommunfullmäktige
Tid Plats
 18:30-23:45  Hidinge skola, matsalen

Övriga
Anna Nilsson, Utredningssekreterare
Ewa Lindberg, Kommundirektör

Ej tjänstgörande ersättare
Ulla Kristina Fintling (C)
Rasmus Larsson (C)
Gun-Britt Grimsell (C)
Eva Bonnevier (C)
Leif Göransson (C)
Eddie Fernberg (M)
Pelle Widlund (M)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)
Sören Fagerstedt (KD)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Marita Johansson (MP)
Elenor Ekstrand (MP)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Yvonne Hagström (S)
Stefan Ekström (S)
Britt Ek (S)
Per-Åke Fransson (V)
Fanny Gott (V)
Lars Berg (SD)
Erich Kannewischer (SD)
Olle Leijonborg (FL)
Maria Larsson (FL)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C)
Britt Åhsling (M), vice ordförande
Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Peter Sahlqvist (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hellberg (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Jonas Holm (SD)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Johnolov Ohlsson (FL)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning
Justering sker den 22 juni kl. 16.00.

Förslag till beslut
Charlotta Englund (S) och Jonas Hansen (KD) utses till justerare med Kent Runesson (C) och Michael 
Larsson (S) som ersättare.

Page 2 of 559



Kallelse 2016-06-20

2 – Årsredovisning 2015 för Sydnärkes 
kommunalförbund 
(KS 16-185)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 14 april 2016 att föreslå medlemskommunerna 
godkänna årsredovisningen för år 2015.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2015
 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2016-04-14
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3 – Beslut om att tillåta Pelle Widlund att 
kvar politiska uppdrag 
(11KS69)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Pelle Widlund (M) har flyttat från kommunen och om inte kommunfullmäktige beslutar om annat 
så förlorar han sin plats i de nämnder han är vald till (kommunallagen kap. 4 § 8.).

Ledamoten är idag vald som:

Ersättare i kommunstyrelsen

Ledamot i Sydnärkes miljönämnd

Ledamot i Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO) till och med bolagsstämma 2019

Ledamot i LekebergsBostäder AB (LEBO) till och med bolagsstämma 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tillåter

1. Pelle Widlund (M) att ha kvar följande uppdrag under återstående del av mandatperioden:

Ersättare i kommunstyrelsen

Ledamot i Sydnärkes miljönämnd

2. Pelle Widlund (M) att ha kvar följande uppdrag till och med bolagsstämma 2019:

Ledamot i Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO)

Ledamot i LekebergsBostäder AB (LEBO)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tilllåta Pelle Widlund ha kvar sina uppdrag
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4 – Ombudgetering av barn- och familj från 
kultur- och bildningsnämnden till vård- och 
omsorgsnämnden 
(KS 16-156)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
På grund av omorganisation av Barn- och familjeenheten, som flyttas från Kultur-och 
bildningsnämnden till Vård- och omsorgsnämnden, ska budgeten också flyttas mellan nämnderna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ombudgeterar 50 % av budgeten för barn- och familjeenheten (ansvar 208) 
inom kultur- och bildningsnämnden motsvarande 6 026 000 kr till vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av Barn- och familjeenheten
 §98 KSAU Ombudgetering av barn- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- 

och omsorgsnämnden
 §116 KS Ombudgetering av barn- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och 

omsorgsnämnden
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5 – Prognosrapport 1 för Lekebergs 
kommun 2016 
(KS 16-276)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 (januari-april) som innehåller en 
uppföljning och prognos för kommunens mål och ekonomin. Av kommunfullmäktiges mål 
prognostiseras 2016 1 mål uppnås helt och 5 delvis uppnås det ger en måluppfyllelse på 16,6 %. Av 
de 22 indikatorer som kommunfullmäktige beslutade om så bedöms 15 av 22 uppnås 2016 vilket 
ger en mer positiv bild, 68 % måluppfyllelse. Kommunens MER-styrningsmodell börjar sakta men 
säkert att implementeras och detta syns tydligt kring uppföljningen av indikatorerna. 
Helårsprognosen för hela kommunen förväntas bli ett överskott på 2 876 000 kr, men jämfört med 
budgeterat resultat är det en avvikelse på – 1 150 000 kr. Vård- och omsorgsnämnden har i 
nämndbeslut meddelat kommunfullmäktige att nämnden inte kommer uppnå fullmäktiges mål 
med befintliga medel.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun
 Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun
 Bilaga 2 - Prognosrapport 1 - 2016 för  Vård- och omsorgsnämnden
 Bilaga 3 - Prognosrapport 1 - 2016 för Kultur- och bildningsnämnden
 Bilaga 4 - Prognosrapport 1 - 2016 för Sydnärkes IT-nämnd, 2016
 §103 KSAU Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun
 VON §29/2016 Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter
 Expiderat beslut från Vård- och omsorgsnämnden - Meddelande om att mål ej nås
 VON § 39/2016 Prognosrapport 1
 KUB §57/2016 - Prognos 1
 §117 KS Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun
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6 – MER-styrning - Styrmodell för Lekebergs 
kommun 
(13KS231)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunens styrmodell, MER-styrning, har nu använt i ungefär två år. Under den tiden har vissa 
saker upptäckts som föranleder en revidering men den största delen är det fortsatta arbetet med 
att arbeta ihop mål- och ekonomiarbetet och är förslaget därför att det som en del andra 
kommuner har i en ekonomipolicy införlivas i styrmodellen. Styrmodellen uppdateras med att 
kommunfullmäktige till skillnad från innan nu beslutar om indikatorer samt fastställer vilken 
nämn/bolag som ansvarar för respektive mål. I förslaget ligger också att prognosrapport tre 
förenklas och endast innehåller ekonomi, främst för att utrymmet för att vidta åtgärder för 
resterande del av året gällande målen är ytterst begränsat då rapporten sker i november.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av “MER-styrning – Styrmodell för Lekebergs kommun”.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Lekebergs styrmodell
 MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell
 §118 KS MER-styrning - Styrmodell för Lekebergs kommun
 §104 KSAU MER-styrning - Styrmodell för Lekebergs kommun
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7 – Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun 
(KS 14-466)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. Revideringen föreslås med anledning 
av flytt av individ- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Ett 
förtydligande har även gjorts i 9 § gällande anställningsmyndighet samt 12 § angående möjligheten 
att hyra externa hyresavtal

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänt reglemente med anledning av förändring i 

socialtjänsten
 Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun
 §119 KS Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun
 §105 KSAU Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun
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8 – Regler för uthyrning av kommunala 
lokalerinom Lekebergs kommun 
(KS 14-48)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Nuvarande regler för uthyrning av kommunala lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler 
inom Lekebergs kommun antogs av kommunfullmäktige 2007-02-01. I kommunens reglemente står 
det att ”kultur- och bildningsnämnden svarar för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för 
kultur och fritidsverksamhet som kommunen disponerar.” Eftersom nuvarande regler för uthyrning 
samt taxor för hyra inte överensstämmer med de lokaler som finns idag och taxorna inte följer pris- 
och kostnadsutveckling så måste dessa revideras. Förslaget är kommunfullmäktige delegerar till 
kultur- och bildningsnämnden att fatta beslut om uthyrningsregler samt avgifter för att hyra 
kommunen lokaler.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 1.delegerar till kultur- och bildningsnämnden att fatta beslut om regler för 
uthyrning av kommunala lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler och, 2. de av fullmäktige 
fastställda uthyrningsregler och taxor, antagna av KF 2007-02-01, ersätts när kultur och 
bildningsnämnden beslutat om nya.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Regler för uthyrning av kommunala lokaler samt taxor för hyra av 

kommunala lokaler (revidering)
 §114 KSAU Regler för uthyrning av kommunala lokaler inom Lekebergs kommun
 §120 KS Regler för uthyrning av kommunala lokaler inom Lekebergs kommun
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9 – Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun 
(KS 16-280)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Den 3 november 2015 beslutade kultur- och bildningsnämnden att skicka ut förslaget till 
kulturmiljöprogram på samråd från den 9 november 2015 till den 10 januari 2016. Kultur- och 
bildningsnämnden beslutade §146/2016 att föreslå kommunfullmäktige anta 
kulturmiljöprogrammet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 1. antar kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun 2. publicerar bilderna från 
inventeringen för allmänheten i digital format, men inte i full storlek.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöplan Lekebergs kommun
 Kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun
 §115 KSAU Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun
 KUB Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun
 KUB §146/2016  Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun
 §121 KS Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun
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10 – Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs 
kommun 
(KS 14-29)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Ny alkohol- och drogpolicy för anställda Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Mikael Bergdahl (S) yrkar på att riktlinjer för rahabilitering tas fram och att det i policyn hänvisas 
dessa riktlinjer.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget.

Ordförande tog därefter upp Mikael Bergdahls (S) tilläggsyrkande, att riktlinjer för rehabilitering tas 
fram och att det i policyn hänvisas dessa riktlinjer, och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Mikael Bergdahls (S) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun med Mikael Bergdahls (S) 
tilläggsyrkande att att riktlinjer för rehabilitering tas fram och att det i policyn hänvisas dessa 
riktlinjer.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny alkohol och drogpolicy
 §116 KSAU Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun
 Gammal - Alkohol och drogpolicy
 Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun
 §116 KSAU Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun
 §122 KS Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun
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11 – LIS - Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge för Lekebergs kommun, 
tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) 
(12KS201)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har beslutat att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende LIS ska tas 
fram. Uppdraget gavs till Sydnärkes byggförvaltning. LIS-planen har varit ute på granskning under 
perioden 29 juni – 3 november 2015. Förlängning av denna period har önskats av några 
myndigheter och beviljats av kommunen. Under tiden har synpunkter på några områden inkommit, 
där det ifrågasätts ifall de ska pekas ut som LIS-områden och där kommunen och Länsstyrelsen inte 
är överens.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar det tematiska tillägget till översiktsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Elin Nilsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enlligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
 Granskningsutlåtande till tematiskt tillägg till översiktsplan
 Tematisk tillägg till översiktsplan (LIS-områden)
 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande tematiskt tillägg för översiktsplanerna för 

Askersund, Laxå och Lekeberg - 2016-05-03
 §117 KSAU LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lekebergs kommun, tematiskt 

tillägg till översiktsplanen (ÖP)
 Tjänsteskrivelse - Lansbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
 §123 KS LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lekebergs kommun, tematiskt 

tillägg till översiktsplanen (ÖP)
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12 – Svar på motion - Genomförande av 
kommunfullmäktiges beslut 
(KS 16-117)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Framtidspartiet lämnade 2016-02-25 in en motion om att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 
ska redovisa de beslut som kommunfullmäktige har fattat men av någon anledning inte har blivit 
verkställda. Återapporteringen bör innehålla en förklaring till varför, en kostnadsberäkning för att 
genomföra det och en analys. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på 
motionen som ställer sig positivt till förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 1. antar förslag till yttrande 2. beslutar att det varje år i samband med 
årsredovisningen görs en uppföljning av Kommunfullmäktiges fattade beslut 3. anser därmed 
motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. om genomförande av kommunfullmäktiges beslut
 Tjänsteskrivelse - Motion om uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
 §118 KSAU Svar på motion - Genomförande av kommunfullmäktiges beslut
 Yttrande på motion
 §124 KS Svar på motion - Genomförande av kommunfullmäktiges beslut
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13 – Redovisning av ej besvarande motioner 
och medborgarförslag 2016 
(KS 16-277)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst. Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas 
på samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i 
nämnd/styrelse. Totalt finns 7 motioner och 8 medborgarförslag som ännu inte är besvarade varav 
två motion passerat gränsen ett år och en av dom även två. Dessa har prioriterats och kommer vara 
färdigberedda till kommunfullmäktige efter sommaren.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
 §119 KSAU Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag 2016
 §125 KS Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag 2016
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14 – Redovisning av partistödet 2015 
(KS 15-767)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt partistöd, se bilaga. 
Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på området, kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§. 
Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin. 
Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningarna till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar äredet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd 2015
 Redovisning av partistöd 2015 (C)
 Redovisning av partistöd 2015 (FL)
 Redovisning av partistöd 2015 (S)
 §120 KSAU Redovisning av partistödet 2015
 Redovisning av partistöd 2015 (KD)
 Redovisning av partistöd 2015 (SD)
 Redovisning av partistöd 2015 (M)
 Redovisning av partistöd (V)
 Redovisning av partistöd (MP)
 §120 KSAU Redovisning av partistödet 2015
 §126 KS Redovisning av partistödet 2015
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15 – MER-plan för Lekebergs kommun 2016 
med plan för 2017-2018 
(KS 15-414)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten har i ett beslutupphävt fullmäktiges beslut om MER-plan 2017 med anledning av 
att de anser att propositionsordningen inte gick rätt till. Därför tas nu ärendet upp igen. I 
budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018” finns kommunfullmäktiges 
mål som sätter riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Med utgångspunkt i målen har 
ett förslag till budget för 2016 med plan för 2017-2018 tagits fram. Handlingen innehåller även en 
ekonomisk prognos för perioden 2016-2018 utifrån aktuell bedömning av skatteintäkter, 
pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m. 2016 års ekonomiska resultat 
budgeteras till 4 026 tkr, vilket motsvarar 1 % av kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER – plan 2016 och ekonomisk plan 2017-2018,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och 
anmälas till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 mnkr under 2016

5. Godkänner revisionsverksamhetens äskande om en utökad budget med 15 tkr, vilket finansieras 
inom kommunstyrelsens befintliga ram.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

Kjell Edlund (S), Mikael Bergdahl (S), Michael Larsson (S), Jette Bergström (S) och Anette Bergdahl 
(S) reserverar sig mot beslutet.

Kerstin Leijonborg (FL) ber att få nedskrivet i protokollet att hon inte ställer sig inte bakom förslag 
till beslut.

 

Beslutsunderlag
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Kallelse 2016-06-20

 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2016 med plan för 2017-2018
 Lekebergs kommuns MER-plan 2016 med plan för 2017-2018
 §130 KS MER-plan för Lekebergs kommun 2016 med plan för 2017-2018

16 - Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunfullmäktige.

Lista på meddelanden
 KS 16-176-5 - Protokoll från Regionalt samverkansråd för Region Örebro län och länets 

kommuner, 2016-05-20
 KS 16-176-5.1 - Bilaga 1 till protokoll från Regionala samverkansrådet den 20 maj
 KS 16-176-5.2 - Bilaga 2 till protokoll från Regionala samverkansrådet den 20 maj
  - Inbjudan att kandidera till Sveriges KvalitetsKommun 2016
 KS 16-249-1 - Verksamhetsberättelse för taxe- och avgiftsnämnden 2015

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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Årsredovisning 2015 för 
Sydnärkes kommunalförbund

2

KS 16-185
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Tjänsteskrivelse 2016-06-13 1 (1)

Dnr: KS 16-185

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Sydnärkes 
kommunalförbund 2015
   

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 14 april 2016 att föreslå 
medlemskommunerna godkänna årsredovisningen för år 2015.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund 
2015.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör/ Handläggare
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Beslut om att tillåta Pelle 
Widlund att kvar politiska 

uppdrag

3

11KS69
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Tjänsteskrivelse 2016-06-07 1 (1)

Dnr: 11KS69

Tjänsteskrivelse - Tilllåta Pelle Widlund ha kvar sina 
uppdrag
   

Ärendebeskrivning
Pelle Widlund (M) har flyttat från kommunen och om inte kommunfullmäktige 
beslutar om annat så förlorar han sin plats i de nämnder han är vald till 
(kommunallagen kap. 4 § 8.). 

Ledamoten är idag vald som:
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i Sydnärkes miljönämnd
Ledamot i Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO) till och med bolagsstämma 2019
Ledamot i LekebergsBostäder AB (LEBO) till och med bolagsstämma 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tillåter 

1. Pelle Widlund (M) att ha kvar följande uppdrag under återstående del av 
mandatperioden: 
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i Sydnärkes miljönämnd

2.  Pelle Widlund (M) att ha kvar följande uppdrag till och med bolagsstämma 2019:
Ledamot i Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO)
Ledamot i LekebergsBostäder AB (LEBO)

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Ombudgetering av barn- och 
familj från kultur- och 

bildningsnämnden till vård- 
och omsorgsnämnden

4

KS 16-156
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Tjänsteskrivelse 2016-05-31 1 (1)

Dnr: KS 16-156

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av Barn- och 
familjeenheten
   

Ärendebeskrivning
På grund av omorganisation av Barn- och familjeenheten, som flyttas från Kultur-och 
bildningsnämnden till Vård- och omsorgsnämnden, ska budgeten också flyttas mellan 
nämnderna.

Ekonomiska konsekvenser
50 % av budgeten avseende Barn- och familjeenheten (ansvar 208) inom Kultur- och 
bildningsnämnden flyttas per 30/6 2016 till Vård- och omsorgsnämnden. Resterande 
50 % flyttas vid ramfördelning inför 2017. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ombudgeterar 50 % av budgeten för barn- och familjeenheten 
(ansvar 208) inom kultur- och bildningsnämnden motsvarande 6 026 000 kr till vård- 
och omsorgsnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Sandra Magnusson
Kommundirektör Förvaltningsekonom
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §98

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§98 - Ombudgetering av barn- och familj från kultur- och 
bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden (KS 16-156)
Ärendebeskrivning
På grund av omorganisation av Barn- och familjeenheten, som flyttas från Kultur-och 
bildningsnämnden till Vård- och omsorgsnämnden, ska budgeten också flyttas mellan nämnderna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ombudgeterar 50 % av budgeten för barn- och familjeenheten (ansvar 208) 
inom kultur- och bildningsnämnden motsvarande 6 026 000 kr till vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §116

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§116 - Ombudgetering av barn- och familj från kultur- och 
bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden (KS 16-156)
Ärendebeskrivning
På grund av omorganisation av Barn- och familjeenheten, som flyttas från Kultur-och 
bildningsnämnden till Vård- och omsorgsnämnden, ska budgeten också flyttas mellan nämnderna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ombudgeterar 50 % av budgeten för barn- och familjeenheten (ansvar 208) 
inom kultur- och bildningsnämnden motsvarande 6 026 000 kr till vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av Barn- och familjeenheten - (KS 16-156-1)
 §98 KSAU Ombudgetering av barn- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och 

omsorgsnämnden - (KS 16-156-2)
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Prognosrapport 1 för 
Lekebergs kommun 2016

5

KS 16-276
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Tjänsteskrivelse 2016-05-31 1 (2)

Dnr: KS 16-276

Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs 
kommun
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 (januari-april) som 
innehåller en uppföljning och prognos för kommunens mål och ekonomin.

Av kommunfullmäktiges mål prognostiseras 2016 1 mål uppnås helt och 5 delvis 
uppnås det ger en måluppfyllelse på 16,6 %. 

Av de 22 indikatorer som kommunfullmäktige beslutade om så bedöms 15 av 22 
uppnås 2016 vilket ger en mer positiv bild, 68 % måluppfyllelse. Kommunens MER-
styrningsmodell börjar sakta men säkert att implementeras och detta syns tydligt 
kring uppföljningen av indikatorerna. 

Helårsprognosen för hela kommunen förväntas bli ett överskott på 2 876 000 kr, men 
jämfört med budgeterat resultat är det en avvikelse på – 1 150 000 kr.

Vård- och omsorgsnämnden har i nämndbeslut meddelat kommunfullmäktige att 
nämnden inte kommer uppnå fullmäktiges mål med befintliga medel.  

Analys
Vård- och omsorgsnämnden har i ett separat ärende samt i Prognosrapport 1 2016 
för nämnden, beslutat att avisera till fullmäktige att nämnden inte når de av 
kommunfullmäktige uppsatta målen med den befintliga budgeten.  

Tanken med de tre prognosrapporter som genomförs varje år är att ge fullmäktige en 
bild av hur verksamheterna ligger till gällande måluppfyllelse och ekonomi. Dessa 
rapporter ska fungera som ett underlag för politiken/fullmäktige att eventuellt vidta 
åtgärder. 

Målen behandlas på samma sätt som ekonomin där nämnderna rapporterar sin 
prognos och hur man ev. arbetar för att få en budget i balans på samma sätt som 
man arbetar för att uppnås målen. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun. 

LEKEBERGS KOMMUN
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Tjänsteskrivelse 2016-05-31 2 (2)

Dnr: KS 16-276

 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson Anna Bilock
Kommundirektör Administrativ chef Ekonomichef
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Prognosrapport 1 – 2016 

för Lekebergs kommun
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1 Inledning
Lekebergs kommun var den 1 november 7 508 invånare. Det är otroligt glädjande då 
kommunen fortsätter växa, men leder också till nya behov i vård, skola, omsorg och i 
kommunens alla verksamheter.

Fjugesta är kommunens största tätort med ca 2 000 invånare. Mullhyttan och Lanna 
har drygt 500 invånare vardera. Drygt 4 000 personer bor utanför tätorterna.

Lekebergs kommun styrs av alliansen bestående av Centerpartiet, Moderata 
Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet Liberalerna och Miljöpartiet (18 
mandat av 35 mandat). Posten som kommunstyrelsens ordförande tillika 
kommunalråd innehas av Centerpartiet som företräds av Wendla Thorstensson.

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 och 
dessa har i denna rapport följt upp mot kommunfullmäktiges mål.

1.1 Ekonomi
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2016. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 16:17, daterad 2016-
04-28, är grunden i finansieringsbedömningen.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 2 876 tkr totalt för kommunen och 
budgetavvikelsen blir därmed minus 1 150 tkr eftersom det budgeterade överskottet 
är beräknat till 4 026 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 5 974 tkr. 
Avskrivningar och kapitalkostnad förväntas visa en negativ budgetavvikelse om 
231 tkr på grund av ökad investeringsnivå, främst genom stora investeringar inom VA 
och gata. Posten ”Övrigt” redovisar ett budgetöverskott på 4 124 tkr som har sin 
förklaring i återbetalning av interkommunala ersättningar från Örebro kommun (3 
368 tkr) och att kommunens arbetsgivaravgift är något lägre än budgeterat. Skatter 
och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 1 414 tkr som har sin 
grund i förändrad prognostiserad skattekraft (slutavräkning och inkomstutjämning). 
Finansnettot förväntas redovisa ett negativt resultat om 483 tkr beroende av 
ränteläget i landet. Kommunen erhåller inte längre ränta på insatt kapital och 
dessutom uteblir den budgeterade ränteintäkten från Lekebergs kommunala Holding 
AB, då bolaget upphandlat lån externt.
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2 MER-styrning
Kommunfullmäktige beslutar varje år om övergripande mål för kommunen, dessa 
mål är kommunfullmäktiges möjlighet att prioritera och peka ut riktningen för 
kommunens verksamheter och på så sätt ta ett steg närmare visionen.

För 2016 beslutade kommunfullmäktige om 6 övergripande mål för kommunens 
verksamheter med tillhörande indikatorer. Nedan följer en redovisning kring hur väl 
respektive mål är uppfyllt. Uppföljningen baseras på indikatorerna...

2.1 Hur mäts målen 
Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Kommunfullmäktiges mål 
uppnås

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

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

2.2 Måluppfyllelse 
Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2016 ut som följer:

 1 mål uppnås helt
 5 uppnås delvis

Det ger en måluppfyllelse på 16, 6  %.

Indikatorer

Av dom 22 beslutade indikatorerna bedöms 15 uppnås vilket ger en måluppfyllelse 
på 68 %.
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2.3 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 
ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 
hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet

Kommunfullmäktiges 
mål Kommentar Indikator Nuvärde Prognos Målvärde

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

72 % 80 % 80 %

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

32 % 50 % 50 %

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

Fullmäktiges mål prognostiseras 
nås delvis då nöjd regionindex 
prognostiseras inte nås helt. 
Enkelheten för medborgarna i 
kontakten med kommunen är ett 
utmanade område där mycket 
arbete kvarstår. En 
kulturförändring är påbörjad men 
tar tid.

Nöjd-Region-Index 67 % 67 % 70 %

Värde 
medarbetarundersökning
en (medel)

3,91 3,91 3,89

Sjukfrånvaro 7,7 % 7,4 % 5,6 %

Invånarantal 7 508 7 545 fler än 7 508

Färdigställda bostäder i 
småhus under året, 
antal/1000 inv.

3,7 3,7 0,8

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året, 
antal/1000 inv.

0 2,2 2,2

IT-supportärenden som 
tar mer än dag

46 % 45 % 45 %

Nämnderna och styrelsen 
håller sin budgetram

-17 
763 tkr

-5 
974 tkr

0 tkr

Kommunens ekonomiska 
resultat i genomsnitt 
under en treårsperiod

2 % 1 % 1 %

Årets investeringar och 
amorteringar finansieras 
av egna medel.

100 % 100 % 100 %

Lekebergs kommun växer 
och utvecklas på ett 
hållbart sätt

En indikator bedöms inte uppnås 
alls, nämnderna håller inte 
budgetramarna medan åtta 
uppnås helt och en delvis. 
Samtliga förvaltningar jobbar 
intensivt med att få en budget i 
balans.

Verksamhetens 
nettokostnad ska 
understiga 100 procent 
av skatter och bidrag.

80 % 99 % 99 %

El-förbrukningen i 
kommunens fastigheter

2 796 
MVh

3 000 
MVh

2 795 MVhLekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

Kommunens kommande nya 
serverhall kommer leda till en 
högre elförbrukning

Andelen förnybar energi 100 % 100 % 100 %
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2.4 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga 
det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under 
trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Indikator Nuvärde Prognos Målvärde

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 
som klarat alla 
delprov för 
ämnesproven i SV, 
Sv2 och MA

75 % 80 % Öka från 75 %

Elever i åk 6 med 
lägst betyg E för 
ämnesproven i SV, 
Sv2, EN och MA

97 % 95 % öka från 97 %

Elever i åk. 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen

76,6 % 70 % öka från 76,6 %

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

Kultur- och bildningsnämnden 
prognostiserar att åk. 6 och 9 
inte når målvärden.

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram

93,1 % 93,1 % öka från 93,1 %

2.5 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med 
bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. 
Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, 
god vård och omsorg

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Indikator Nuvärde Prognos Målvärde

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst

92 % 92 % 92 %

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

84 % 84 % 84 %

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

Vård- och omsorgsnämnden 
prognostiserar att 
försörjningsstöden inte sjunker 
så mycket som 
kommunfullmäktige har som 
mål. Övriga indikatorer bedöms 
uppnås.

Andel av befolkningen 
som får 
försörjningsstöd

3 % 2,8 % 2,6 %
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2.6 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott 
företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till 
entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga 
verksamheter arbetar tillsammans.

Kommunfullmäktiges mål Kommentar Indikator Nuvärde Prognos Målvärde

Företagens bedömning 
av kommunens service

71 72 72

Antalet sociala företag 0 1 1

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

Lekebergs kommun bedöms 
uppnå samtliga målvärden.

Ranking av kommunens 
företagsklimat (svenskt 
näringsliv)

51 51 51
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3 Verksamhet
3.1 Kommunstyrelsen
Den positiva utvecklingen av invånarantalet i kommunen har fortsatt. Tillväxten 
ställer krav på ökade boendemöjligheter och kommunal service.

Beslut har tagits om analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning. Sveriges 
kommuner och landsting, SKL som fått uppdraget, har genomfört en rad intervjuer 
med ledande politiker och tjänstemän och även analyserat många dokument. 
Analysen kommer att ge en bild av kommunens ekonomiska situation, analys av 
verksamhetskostnader och behovsutveckling. Underlaget kommer att vara en 
värdefull plattform att stå på inför den strategiska framtidsplaneringen.

Kommunstyrelseförvaltningen har i sitt arbete haft fokus på mål och indikatorer i 
MER-plan 2016. Tydligare mål och indikatorer har styrt förvaltningens arbete och ett 
fortsatt intensivt arbete för att hålla budgetram och öka måluppfyllelsen kommer att 
ske.

Enligt ny lag för mottagande av nyanlända har kommunen ett kommuntal för 2016 på 
31 anvisningsbara platser. Utvecklingsarbete pågår för att skapa bättre 
förutsättningar för god integration och lyckad etablering.

3.2 Kultur- och bildningsnämnden
Kultur- och bildningsverksamheter har under de fyra första månaderna 2016 präglats 
av arbete på alla nivåer i skapandet av gemensam bild av var verksamheterna 
befinner sig 2015-2016 och bearbetning för framtagande av prioriteringsområden för 
gemensam långsiktig verksamhetsutvecklingsprocess.

Fokus har också legat på att utforma gemensam timplan och elevhälsoplan i 
kommunen samt utformning av ledningsorganisationen långsiktigt. Den kommande 
omorganisationen av Barn- och familjeenheten till vård- och omsorgsnämnden har 
planerats och förberetts. Mottagande och verksamhetsutformning för nyanlända har, 
som i övriga Sverige, varit en stor fråga.

Ett stort arbete har också handlat om att åtgärder att komma inom budgetram 2016 
vilket kommer fortsätta under året.

Kulturhusutredning har fortsatt och under våren fokuserat på medborgardialog.

3.3 Vård- och omsorgsnämnden
Första kvartalet har präglats av konsekvenser av rådande ekonomiska förutsättningar 
2016 och arbetet med att få en budget i balans. Analys och bedömningar avseende 
möjlighet till måluppfyllelse i MER-planen har skett.

Samtal om och förslag på reduceringar i förvaltningens samtliga verksamheter har 
upptagit en stor del av chefernas tid. Nämnden har under perioden antagit förslag till 
reduceringar för 2016 med sammanlagt 5 183 tkr (4,41  % av budget) samt föreslagna 
justeringen av målvärden i MER-plan 2016 som avser vård- och omsorgsnämndens 
mål och indikatorer. Sammantaget finns det fortfarande stor risk att nämnden inte 
uppnår ekonomi i balans inom områdena personliga assistenter, kontaktpersoner, 
försörjningsstöd, placeringar samt bostadsanpassningar.

Nämnden meddelade kommunfullmäktige vid nämndens sammanträde den 11 april 
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att följande av kommunfullmäktige uppsatta mål inte kommer att kunna uppnås.

3.4 Sydnärkes IT-nämnd
Förvaltningen har under årets första kvartal jobbat hårt med att få igång tidigare 
pausade projekt. Exempel på dessa är gemensam IT-infrastruktur (kontohantering, 
mail, datalagring, backup etc.), förbättrande av likformade processer och rutiner, 
kundbemötande inom Servicedesk samt införande av Systemförvaltningsmodell och 
tjänstekatalog.
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4 Ekonomiskt resultat
Resultaträkning - Belopp i tkr Budget Årsprognos Avvikelse

Verksamhetens nettokostnad -398 014 -403 988 -5974

Avskrivning -12 039 -12 625 -586

Kapitalkostnad 15 430 15 785 355

Pensionsutbetalning -7 305 -7 305 0

Övrigt 3 202 7 326 4124

SUMMA Verksamhet -398726 -400807 -2081

Skatter och bidrag 402 423 403 837 1414

Finansiella intäkter 1 029 546 -483

Finansiella kostnader -700 -700 0

Resultat för extraordinära poster 4026 2876 -1150

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

Resultat 4026 2876 -1150

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2016. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 16:17, daterad 2016-
04-28, är grunden i finansieringsbedömningen.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 2 876 tkr totalt för kommunen och 
budgetavvikelsen blir därmed minus 1 150 tkr eftersom det budgeterade överskottet 
är beräknat till 4 026 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 5 974 tkr. 
Avskrivningar och kapitalkostnad förväntas visa en negativ budgetavvikelse om 
231 tkr på grund av ökad investeringsnivå, främst genom stora investeringar inom VA 
och gata. Posten ”Övrigt” redovisar ett budgetöverskott på 4 124 tkr som har sin 
förklaring i återbetalning av interkommunala ersättningar från Örebro kommun (3 
368 tkr) och att kommunens arbetsgivaravgift är något lägre än budgeterat. Skatter 
och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 1 414 tkr som har sin 
grund i förändrad prognostiserad skattekraft (slutavräkning och inkomstutjämning). 
Finansnettot förväntas redovisa ett negativt resultat om 483 tkr beroende av 
ränteläget i landet. Kommunen erhåller inte längre ränta på insatt kapital och 
dessutom uteblir den budgeterade ränteintäkten från Lekebergs kommunala Holding 
AB, då bolaget upphandlat lån externt.

4.1 Semesterlöneskuld
Semesterlöneskuldens förändring för året ingår i nämndernas prognos eftersom 
förväntad förändring är budgeterad inom respektive nämnds verksamhet. I prognos 1 
har denna inte kunnat beräknas, då huvudsemestern ännu inte infallit.
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4.2 Avskrivning/kapitalkostnad
Kommunens avskrivningar och kapitalkostnad för året förväntas redovisa ett 
budgetöverskridande om 231 tkr. Osäkerhetsfaktorer vid investeringar är vad som 
köps och vilken avskrivningstid som gäller. Avskrivnings- och 
kapitalkostnadsbudgeten bygger på kända och förväntade investeringar.

4.3 Pensionsutbetalning
Prognosen för årets pensionsutbetalning överensstämmer med budgeten som 
grundas på KPA pensionsredovisning. Kommunen har inga anställda med 
visstidspensioner och inte heller placeringar avseende pensionsmedel.

4.4 Övrigt
Posten "övrigt" i resultaträkningen är bland annat budgeterade specialdestinerade 
statsbidrag (maxtaxa och kvalitetssäkring inom förskolan). Det förväntade positiva 
resultatet om 4 124 tkr har sin förklaring i återbetalning av interkommunala 
ersättningar från Örebro kommun (3 368 tkr) och att kommunens arbetsgivaravgift är 
något lägre än budgeterat.

4.5 Skatteintäkter och bidrag
Enligt senaste skatteprognosen från SKL daterad 2014-04-28, erhåller kommunen 
1 414 tkr mer i skatteintäkter än den SKL prognos som var grunden för budgeten 
2016. Detta beror på förändrad skattekraft och förändrad inkomstutjämning.

4.6 Finansnetto
Finansnettot förväntas redovisa ett negativt resultat om 483 tkr beroende av 
ränteläget i landet. Kommunen erhåller inte längre ränta på insatt kapital och 
dessutom uteblir den budgeterade ränteintäkten från Lekebergs kommunala Holding 
AB, då bolaget upphandlat lån externt. Borgensavgiften ingår också i 
finansnettoredovisningen. I dagsläget finns inga förväntningar på upptagande av nya 
lån, inte heller utnyttjande av kommunens checkkredit. Lekebergs kommunala 
Holding AB kommer däremot att externt upphandla lån avseende nybyggnationer om 
ca 180 mkr.

4.7 Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår till 68 446 tkr och under åren 1995-2015 har 
kommunen investerat för 289 034 tkr, viket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 26 276 tkr per år. Helårsprognosen visar på att alla budgeterade 
investeringsutgifter kommer att förbrukas under året, men detta är mycket svår 
prognostiserat och om medel kvarstår löper projekten över året. Kommunen har 
likviditet för den prognostiserade investeringsutgiften.

Investeringar som genomförts under perioden är främst Kvistbro 
omvandlingsområde samt asfaltering av gator och vägar.

4.8 Likviditet och lån
Kommunens likviditet har varit god under perioden. Kommunen har haft i genomsnitt 
82 mkr i likvida medel för de månader som prognosen avser. Kommunen har inga 
placerade medel i aktier eller obligationer i andra bolag. Kommunen har ingen 
långfristig låneskuld, men däremot har kommunens fastighetsbolag drygt 400 mkr i 
lån.
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4.9 Avstämning mot balanskrav
I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Helårsresultatet prognostiseras till + 2 876 tkr, innan 
justering av reavinster. Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan 
dock inte tillgodoräknas i bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Detta 
innebär att om prognosen infrias uppfyller kommunen balanskravet.

4.10 Finansiella mål
 Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till 

en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
Helårsresultatet prognostiseras till ett överskott om 2 876 tkr. Om prognosen 
infrias kommer målet att uppnås, men inte med någon marginal utan precis 
en procent.

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel. Detta 
finansiella mål förväntas att uppnås vid årsskiftet.

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag. Verksamhetens nettokostnad i andel av skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras till 99,2 procent per sista december, vilket innebär att målet 
förväntas att uppnås under året.

Detta innebär att alla tre finansiella mål förväntas att uppfyllas vid årsskiftet.

Belopp i tkr Budget Årsprognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 79 479 77 463 2016

Kultur- och bildningsnämnden 193 121 195 171 -2050

Vård- och omsorgsnämnden 123 354 128 994 -5640

VA-verksamheten 2 060 2 360 -300

Sydnärkes IT-nämnd 0 0 0

SUMMA 398014 403988 -5974

4.11 Verksamhetens nettokostnad
Verksamheterna redovisar totalt ett prognostiserat budgetöverskridande om 
5 974 tkr.

4.11.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott om 2 016 tkr, vilket beror på 
att kommunens budgeterade medel för oförutsett inte ianspråktagits. 
Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar 460 tkr i underskott om hänsyn inte tas 
till de oförutsedda medlen. Underskottet härrör sig till teknik- och 
serviceavdelningens fordonsförvaltning och beror till största delen på att utbyte har 
skett av gamla ägda bilar, men också beroende av att reparationskostnaderna varit 
höga.

Kommunledningen, administrativa avdelningen, personalavdelningen och 
ekonomiavdelningen beräknar att kunna hålla budgetram.

4.11.2 Kultur- och bildningsnämnden
Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott om 2 050 tkr. 
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Främsta anledningen till underskottet är höga placeringskostnader för barn och 
ungdomar inom LSS gällande boende och korttidsvistelse, men även för familjehem. 
Eftersom barn- och familjeenheten from juli kommer att tillhöra vård- och 
omsorgsnämnden, så har prognostiserade underskottet om totalt 6,2 mkr fördelats 
lika mellan kultur- och bildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Givetvis 
finns en osäkerhet om hur stor del som kommer att tillfalla respektive nämnd 
eftersom en del kostnader inte är linjära. Underskott finns också inom grundskolan 
beroende av höga personalkostnader och högt tryck på fritids i Lanna/Hidinge.

Besparingsåtgärder som nämnden beslutat om är inkluderat i prognosen och bidrar 
till att minska det totala underskottet, men nämnden prognostiserar alltså inte att 
kunna hålla sin budgetram 2016.

4.11.3 Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott om 5 640 tkr. 
Prognosen visar underskott inom vuxenenheten avseende flera kostsamma 
placeringar inom både institutionsvård och öppenvård. Försörjningsstödet är fortsatt 
högt i förhållande till budget och ett underskott om ca 600 tkr är att vänta. 
Hemtjänsten klarar inte att få helårseffekt på de besparingar som nämnden beslutat 
om, vilket leder till ett underskott om ca 500 tkr. HSL och nattenheten har fortsatt 
höga vikariekostnader och kostnader för sjuksköterskor. Nämnden kommer enligt 
ovanstående att överta barn- och familjeenheten from juli, så hälften av det 
prognostiserade underskottet om 6,2 mkr fördelas till vård- och omsorgsnämnden, 
d.v.s. 3,1 mkr.

Besparingsåtgärder som nämnden beslutat om är inkluderat i prognosen och bidrar 
till att minska det totala underskottet, men nämnden prognostiserar alltså inte att 
kunna hålla sin budgetram 2016.

4.11.4 VA-verksamheten
VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett budgetunderskott om 300 tkr. 
Underskottet beror på att investeringen gällande Kvistbro omvandlingsområde inte 
håller kalkylerad ram, vilket genererar högre kapitalkostnader.

4.11.5 Sydnärkes IT-nämnd
Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett resultat i nivå med budgeterad ram.
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1 Prognosrapport 1 
Första kvartalet har präglats av konsekvenser av rådande ekonomiska förutsättningar 2016 
med en budgetram om 117 532 tkr och mot bakgrund av resultatet 2015. Analys och 
bedömningar avseende möjlighet till måluppfyllelse i MER-planen har skett. Samtal om och 
förslag på reduceringar i förvaltningens samtliga verksamheter har upptagit en stor del av 
chefernas tid. Nämnden har under perioden antagit förslag till reduceringar för 2016 med 
sammanlagt 5 183 tkr (4,41 % av budget) samt föreslagna justeringen av målvärdena i MER-
plan 2016 som avser Vård och Omsorgsnämndens mål och indikatorer. Sammantaget ser vi 
fortfarande stor risk att inte uppnå ekonomi i balans inom områdena personliga assistenter, 
kontaktpersoner, försörjningsstöd, placeringar samt bostadsanpassningar. 

Nämnden meddelade kommunfullmäktige vid nämndens sammanträde den 11 april att 
följande av kommunfullmäktige uppsatta mål inte kommer att kunna uppnås: 

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

b) Lekebergs kommun växer och utvecklas på hållbart sätt med indikatorn: nämnderna och 
styrelserna håller sin budget. 

c) Att sjukfrånvaron inte överstiger 5,6 %. 

Hänskjuter frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande "Att nämnden ej kan uppnå 
målen med de av kommunfullmäktige tilldelade medlen". 
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

2013-04-09 § 20. Platser 
särskilt boende. Förvaltningen 
ska se över möjligheterna att ta 
fram en plan om/hur 
lägenheter i fastigheten 
Björken kan omvandlas med 
särskild service 

Pågår Ärendet ingår i utredningen 
Linden. Nybyggnation av SÄBO 
pågår också. 

2013-05-28 § 42. Tillsyn från 
Socialstyrelsen om kommunens 
arbete med våldsutsatta 
kvinnor och barn. Uppdrag att 
kommunen ska arbeta med 
våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnar våld. 

Pågår Ny handlingsplan tas fram ihop 
med KUB och Folkhälsoteamet 
gällande våld i nära relation. 
Beslut tas om handlingsplanen i 
VON och KUB i maj 2016. Den 
skickas vidare till KS för 
antagande. 

2013-05-28 § 43. Enhetschefen 
för Vuxenenheten får i uppdrag 
att se över och revidera 
riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd (försörjningsstöd) 

Ej påbörjat Riktlinjer bör ses över och 
revideras för att försöka 
motverka att man stannar 
länge i försörjningsstöd. 
Ej påbörjat på grund av 
bemanningsbrist 

2013-11-26 § 95. 
Arbetsmiljöverkets inspektion 
om personförflyttningar hos 
hemvården. Uppdrag att se 
över rutiner. 

Pågår  

2015-09-22 § 61. Uppdra åt 
förvaltningschef att ta fram 
förslag på en Vård- och 
omsorgsplan för Lekebergs 
kommun avseende perioden 
2016-2030. 

Pågår Verksamhetsutvecklare har fått 
uppdrag att ta fram ett förslag 
på Vård- och omsorgsplan. 

2015-12-14 § 83. Uppdrar åt 
förvaltningschef att utreda och 
ta fram underlag för att 
eventuellt ompröva beslutet att 
införa ÄBIC i Lekebergs 
kommun. 

Pågår Biståndshandläggare utreder 
enligt modellen.Fövaltningen 
tittar på hur en 
Lekebergsmodell ska se ut och 
implementeras. 

2015-12-14 § 84. Uppdrag till 
förvaltningschefen att utforma 
hyreskontrakten för LSS 
brukare. 

Pågår  

2015-12-14 § 84. Förvaltningen 
ska påbörja arbetet med 
boendekarriär snarast möjligt. 

Pågår  

2016-02-15 § 5. Uppdar åt 
förvaltningschefen att arbeta 

Pågår Verksamhetsutvecklare har fått 
uppdrag att ta fram en 
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Beslut Status Kommentar 

fram en värdegrund för 
nämndens verksamheter. 

värdegrund. Nämnden får en 
lägesrapport om 
värdegrundsarbetet i maj. 

2016-02-15 § 8. uppdrar åt 
förvaltningschef att utreda 
behovet av byggnation av fler 
äldreboenden i Lekebergs 
kommun, var dessa bör byggas 
och när de bör byggas. 

Ej påbörjat Utredningen kommer att 
påbörjas till hösten när man vet 
om nya SÄBO kommer att 
byggas. 

2016-04-11 § 29. Uppdrar åt 
förvaltningschefen att bevara 
kompetensen inom 
focusområdet demens. 

Pågår  

   

   

   

2.2 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 

ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
gör det 
enkelt för 
sina 
medborga
re att bo i 
Lekeberg 

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

  72% 80% 80% 

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

  32% 50% 50% 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

  Nöjd-
Region-
Index 

  67% 67% 70% 

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas 
på ett 
hållbart 
sätt 

  Värde 
medarbet
arundersö
kningen 
(medel) 

  3,83 3,83 3,89 

  Sjukfrånva
ro 

 En oro 
finns 
utifrån 
vidtagna 
reducerin
gar att 
målvärdet 
för 
sjukfrånva
ron inte 
kan 
uppnås 
mot 
bakgrund 
av en 
ökad 
arbetsbela
stning. 

. 

9,37% 7% 5,6% 

  Nämndern
a och 
styrelsen 
håller sin 
budgetra
m 

 Underskot
tet finns 
främst 
inom 
hemtjänst
, 
nattenhet, 
sjuksköter
skor, 
socialtjäns
t och 
bostadsan
passning. 
Prognostis
erat 
underskot
t från Barn 
och familj 
ingår med 
3,1 mkr. 

 5 640 tkr 0 tkr 

Lekebergs 
kommun 
minskar 
sin 
klimatpåv
erkan 

  El-
förbruknin
gen i 
kommune
ns 
fastighete

 Förvaltnin
gen har 
inte 
prioriterat 
detta mål 
och 

2 796 
MVh 

 2 795 
MVh 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

r arbete 

2.3 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 

Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

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

Hemtjänst
tagaren 
och 
hyresgäst
en ska 
uppleva 
en god 
och trygg 
omsorg 

 Andel 
hyresgäst
er på 
Oxelgårde
n som inte 
besväras 
av 
ensamhet 

  17% 25% 25% 

Andel 
hemtjänst
tagare 
som anger 
att 
personal 
kommer 
på avtalad 
tid 

  72% 77% 77% 

Andel 
hemtjänst
tagare 
som 
upplever 
att 
tillfälliga 
förändring
ar 
meddelas 
i förväg. 

  51% 60% 60% 

Andelen 
hemtjänst
tagare 
som anger 
att de vet 
vart de 
ska vända 
sig med 
synpunkte
r och 
klagomål 

  62% 63% 63% 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Andelen 
hyresgäst
er som 
anger att 
de vet 
vart de 
ska vända 
sig med 
synpunkte
r och 
klagomål 

  50% 56% 52% 

Antalet 
personal 
som en 
hemtjänst
tagare 
möter 
under 14 
dagar 

  20 st 15 högst 15 
st 

Andelen 
hyresgäst
er på 
Oxelgårde
n som 
anger att 
möjlighete
rna att 
komma 
utomhus 
är bra 

  9% 20% 42% 

Andelen 
hyresgäst
er på 
Linden 
som anger 
att maten 
brukar 
smaka bra 

  73% 75% 75% 

Andelen 
hyresgäst
er på 
Linden 
som anger 
att 
måltiden 
är en 
trevlig 
stund på 
dagen 

  69% 71% 71% 

Andelen 
hemtjänst
tagare 
som anger 

  48% 50% 50% 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

att de kan 
påverka 
vilka tider 
de får 
hjälp 

Andelen 
hyresgäst
er på 
Oxelgårde
n som 
anger att 
de kan 
påverka 
vilka tider 
de får 
hjälp 

  50% 40% 55% 

Serviceutb
udet inom 
LSS grupp- 
och 
servicebo
ende ska 
hålla hög 
kvalitet 

 Andel av 
maxpoäng 
avseende 
kvalitetsas
pekter LSS 
grupp- 
och 
servicebo
ende 

  76% 82% 82% 

Verksamh
etens 
arbete 
med 
missbruks- 
och 
beroende
vård och 
ekonomis
kt bistånd 
ska bygga 
på 
kunskap 
och 
helhetssyn 

 Följt upp 
resultat av 
insatser 
inom 
beroende
vården 
utifrån 
mål - på 
individniv
å 

  Nej Ja Ja 

Utredning
small 
ekonomis
kt bistånd 
med 
barnpersp
ektiv 

  Nej Ja Ja 

Sammanst
ällningar 
av 
synpunkte
r och 
klagomål 
från 
enskilda 
har 
använts i 
verksamh

  Nej Ja Ja 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

eten för 
ekonomis
kt bistånd 
för att 
analysera 
och 
utveckla 
verksamh
eten. 

  Andel 
brukare 
som är 
ganska/m
ycket 
nöjda med 
sin 
hemtjänst 

  92% 92% 92% 

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

  84% 84% 84% 

  Andel av 
befolkning
en som får 
försörjnin
gsstöd 

  3% 2,8% 2,6% 
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3 Verksamhet 
Verksamheten i förvaltningen påverkas starkt av beslutade reduceringar. Medborgarna 
påverkas av nedläggning av verksamheter och synpunkter och klagomål har framkommit till 
nämnd och förvaltning på den ändrade tillgängligheten och servicen. En oro finns bland 
brukare om hur de kommer påverkas av förändringarna. Riktlinjer för biståndsbeslut har i ett 
första skede justerats utifrån en striktare hållning och lägre ambitionsnivå vilket påverkar 
brukarna. Ytterligare förslag till justeringar läggs fram till nämnden i maj med anledning av det 
senaste beslutet om besparingar. 

Ambitionen är att inga tillsvidareanställda medarbetare ska behöva varslas. Förvaltningen 
arbetar i första hand strategiskt med avslut och ej förlängning av vikarier. Viss oro finns kring 
arbetsbelastning/arbetmiljö och möjligheten att öka frisktalen. 

Rekrytering av sommarens semestervikarier är i stort sett klar. Största utmaningen är att 
rekrytera sjuksköterskor, vilket troligen kommer kräva andra förutsättningar i 
anställningsavtalen för att kunna konkurrera med andra arbetsgivare. Risk finns för dyrare 
bemanningskostnader för denna grupp. 

Under perioden januari-april har inga kostnader för betalningsansvar till Region Örebro län 
utgått. Alla som varit utskrivningsklara har kunnat beredas plats på korttidsboende eller gått 
tillbaka till sitt ordinarie boende vilket varit en stor utmaning. 

Avseende hjälpmedel är alla lyftar besiktade och en del nya har köpts in. Reservdelar för att 
reparera gamla lyftar har beställts och reparationer pågår successivt. Kostnaden för 
reservdelar och ålder på lyften avgör om den ska utrangeras eller repareras. Innan beställning 
av nya hjälpmedel sker, inventeras vad som finns, analyseras om något annat hjälpmedel är 
mer lämpat som motsvarar behovet utifrån rehabilitering och utifrån patientsäkerhet. 

Utförda hemtjänsttimmar var under 2015 i snitt per månad 3 056 och hittills i år är snittet 
3 157 timmar per månad, dvs en ökning med 101 timmar. Antal brukare varierar under 
perioden mellan 116 till 122. Fortfarande finns endast en extern utförare av servicetjänster. 
Den har ca 10 kunder och utför i snitt 30 tim/månad. 

125 timmar hemtjänst per månad eller 4 tim per dag är brytpunkten för när det börjar bli 
billigare att erbjuda särskilt boende istället. Antal brukare med beviljade hemtjänsttimmar 
över 124 tim i månaden var i april 4 personer. Vilket innebär att om platser i särskilt boende 
funnits att erbjuda, skulle det medfört en minskad kostnad för förvaltningen. 

På Kastanjen har två gemensamhetsutrymmen gjorts om till lägenheter för att beslut på 
lägenhet enligt särskild service LSS skulle kunna verkställas och kommunen undvek därmed 
eventuellt vite. 

Sedan den 1 april 2016 inleddes inom Individ och Familjeomsorgen, lika för Vuxenenheten 
och Barn och Familj inom KUB, en organisation med teamledare med syftet att stödja undivid- 
och familjeomsorgen till att utvecklas mot en effektiv, kvalitativ och rättssäker verksamhet 
med en tydlig styrning och uppföljning. 

Linden har påbörjat ett LEAN arbete och under våren utbildas fyra medarbetare till LEAN 
coacher. Anhörigstöd gör en nystart under 2016 där de första träffarna med förvaltningens 
anhörigambassadörer planeras. 

Under perioden har de som flyttat in på Oxelgården haft stort behov av vård/bemötande med 
problematik inte bara inom demens. Detta har ställt ytterligare krav på medarbetares 
kunskaper samt påverkat bemanningen som anpassats kontinuerligt utifrån avdelningarnas 
vårdtyngd. 

Tre verksamheter drivs under 2016 vidare med statliga medel, Dagrehabiliteirngen på Linden, 
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Demensdagvården på Gläntan samt Hemrehab. När de statliga medlen upphör kommer dessa 
verksamheter att upphöra då de ingått i reduceringarna. 

Sjuksköterskesituationen är oroande pga svårigheter att rekrytera. Konkurrensen är hård 
mellan andra arbetsgivare och risk finns att lönekostnaderna kommer stiga pga 
marknadsläget. 

Sjukfrånvaron har under perioden förändrats för förvaltningen till  9,37 %, dvs en minskning 
med 0,32 % jämfört med reslutatet för 2015. 

Under perioden har en ny enhetschef till Kastanjens verksamhetsområde rekryterats och 
påbörjat sitt uppdrag. 

Projektering och planering av nya gruppbostaden är nu inne i sitt slutskede och byggstart 
planeras till vecka 24. 

Grovprojektering av eventuellt nytt särskilt boende pågår. 
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4 Ekonomiskt läge 
  

Vård- och omsorgsnämnden Budget Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt 12 813 12 403 410 

LSS och socialpsykiatri 28 135 28 135 0 

Hemtjänsten 18 208 18 708 -500 

HSL och nattenheten 18 156 19 156 -1 000 

Särskilt boende 32 116 32 116 0 

Vuxenenheten 8 104 9 554 -1 450 

Barn- och familjeenheten 5 822 8 922 -3 100 

SUMMA Vård- och omsorgsnämnden 123 354 128 994 -5 640 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott för helåret 2016 på - 5 640. 
Underskottet finns främst inom hemtjänst, nattenhet, sjuksköterskor, socialtjänst och 
bostadsanpassning. 

Gemensamt  

Här i ligger budget för nämnden, förvaltningsledningen och den gemensamma 
administrationen samt bostadsanpassning. Nämnden prognostiserar ett underskott då 
arvoden inte har räknats upp i budget. Bostadsanpassningen beräknas generera ett 
underskott men denna prognos är något osäker då det är svårt att veta hur många ärenden 
som kommer under året. På totalen prognostiseras ett överskott då en budgetreserv finns här 
och som kommer användas till att täcka underskotten. Inom den gemensamma 
administrationen genererar en del tjänstledighet överskott. 

LSS och socialpsykiatri 

Helårsprognosen är att budgeten hålls. Verksamheten har verkställt ett antal 
besparingsåtgärder tidigare i år och även fått tillskott i budget för att bland annat kunna öka 
bemanningen på Kastanjen. Många ärenden med kontaktpersoner gör att den budgeten inte 
kommer hålla, även personlig assistans ryms inte inom budget men underskotten beräknas 
täckas av att andra verksamheter går bättre. 

Hemtjänsten 

Hemtjänsten har fått effektiviseringskrav för 2016 på ca 1,3 mnkr, helårseffekt beräknas inte 
uppnås i år och därför prognostiserar hemtjänsten ett underskott då trycket på hemtjänsten 
är fortsatt hög. 

HSL och nattenheten 

Det prognostiserade underskottet för natten är 600 tkr som främst beror på kostnader för 
vikarier som tas in för att täcka upp när ordinarie är sjuka eller lediga. Calcicivirus på Säbo har 
även lett till ökade vikariekostnader. 

Sjuksköterskorna prognostiseras ge underskott på 400 tkr främst beroende 
sjuksköterskebristen till sommaren. Ekonomiska effekter blir att lönekostnaderna blir dyrare 
då verksamheten tvingas betala högre löner för att få personal. Prognosen för sjuksköterskor 
är väldigt osäker då det inte är klart hur mycket högre lönekostnaden kommer bli för 
sommaren. En annan osäkerhetsfaktor är även hur bemanningen under hösten ska lösas, det 
kan bli aktuellt med bemanningsbolag vilket kommer ge en högre kostnad. 
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Arbetsterapeuter beräknas hålla budget. 

Särskilt boende  

Särskilt boende har också fått effektiviseringskrav i år och räknar med att få helårseffekt 
redan i år och därmed hålla budget. 

Vuxenenheten 

Flera och kostsamma placeringar inom institutionsvård och öppenvård missbruk ger ett 
underskott. Även försörjningsstödet är fortsatt högt i förhållande till budget och 
prognostiseras ge ett underskott på - 600 tkr. För att hålla nere det totala underskottet 
kommer vakanser på grund av sjukskrivning och föräldraledighet hos socialsekreterare och 
biståndshandläggare inte tillsättas. 

Barn- och familjeenheten 

Vid halvårskiftet sker en omorganisation och barn- och familj flyttas från kultur- och 
bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Underskottet för verksamheten för andra 
halvåret beräknas uppgå till -3 100 tkr. 

Höga kostnader inom socialtjänst och LSS boende och korttidsvård. Även inom 
familjehemsvården överskrids budgeten. Prognosen är något osäker då det är svårt att veta 
när på året en del kostnader kommer och därmed vilken nämnd de ska belasta när flytt sker 
mitt i ett verksamhetsår. Prognosen är också beräknad utifrån tidigare fattade beslut där en 
del är tidsbestämda och en del endast uppskattade hur länge de kommer pågå. 

  

  

Page 113 of 559



   
 

1 

 

 

 

 

 

 

Prognosrapport 1 - 2016 
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1 Prognosrapport 1 
Kultur- och bildnings verksamheter har under de fyra första måndaderna 2016 präglats av 
arbete 

- på alla nivåer i skapandet av gemensam bild av var verksamheterna befinner sig 2015-2016 
och bearbetning för framtagande av prioriteringsområden för gemensam långsiktig 
verksamhetsutvecklingsprocess, 

- med att utforma gemensam timplan och elevhälsoplan i kommunen, 

- med utformning av ledningsorganisationen långsiktigt, 

- i form av mötesplatser mellan politiker och tjänstemän bl.a. kring samarbete - ansvar/roller 
och kommunikation, 

- för åtgärder att komma inom budgetram 2016, 

- med mottagande och verksamhetsutformning för nyanlända, 

- med kulturhusutredning, 

- med omorganisation för enheten Barn- och familj, 

- med lokalfrågor. 
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2 MER-styrning 
Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås 

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

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

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

2013-06-04, §30, Kultur- och 
bildningsnämnden beslutar att 
det systematiska 
kvalitetsarbetet inom 
verksamhetsområdena skola 
och fritidshem ska utvecklas. 
Förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda och lämna förslag på 
hur nya rutiner, som ska gälla 
kommunen utformas. Allmänt 
ska gälla att redovisningen ska 
ta sikte på de mest väsentliga 
läroplansmålen. Uppdraget 
innefattar även metoder för att 
mäta måluppfyllelsen. 
Förvaltningens förslag ska 
också innehålla en plan för när 
och hur de återkommande 
avrapporteringarna till 
nämnden ska ske 

Under beredning Pågående arbete som omfattar 
alla nivåer. 

2015-03-17, §36 Kultur- och 
bildningsnämnden ger Kultur-
och bildningsförvaltningen 
uppdraget att revidera gällande 
biblioteksplan för antagande i 
fullmäktige. 

Under beredning Beslut planeras tas i december 
2016, introduktion och 
workshop planerad i maj resp. 
oktober 

2015-08-25, §82, Kultur- och 
bildningsnämnden uppdrar till 
förvaltningen att göra en 
återrapportering av 
förstelärartjänsterna under 
våren 2016 

Under beredning Rapportering till nämnd 2016-
05-24 

2015-09-21, §199, Kultur- och 
bildningsnämndens 
arbetsutskott uppdrar till 
förvaltningen att utreda ett 
framtida behov och 
organisation av Komvux i 
Lekebergs kommun 

Ej verkställt  

2015-11-03, § 122, Kultur- och Under beredning Rapportering till nämnd 2016-
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Beslut Status Kommentar 

bildningsnämnden uppdrar till 
förvaltningen att under våren 
2016 redovisa hur 
bedömningarna av kränkande 
behandling och trakasserier 
görs. 

05-24 

2015-11-03, § 122, Kultur- och 
bildningsnämnden uppdrar till 
förvaltningen att under våren 
2016 redovisa hur man inom 
skolan arbetar med mobbning 
och trakasserier i social media 

Under beredning Rapportering till nämnd 2016-
05-24 

2015-12-31, § 151 Kultur- och 
bildningsnämnden 1. ger 
förvaltningen i uppdrag att 
under våren 2016 genomföra 
samrådsmöten kring plats för 
kultur, aktiviteter och möten 
mellan männikskor, 2. uppdrar 
till förvaltningen att 
återraportera synpunkter från 
samrådsmötena vid nämnden i 
maj, 3. uppdrar till 
förvaltningen att bearbeta 
utredningen vidare under 
hösten 2016 och återraportera 
till nämnden 

Under beredning Delrapport till nämnden 2016-
05-24 

2016-01-26, § 4 Kultur- och 
bildningsnämnden 1. 
återupptar samrådet enligt det 
tidigare utsända förslaget till 
kulturmiljöprogram, 2. 
fastställer samrådstiden till 
perioden 2016-02-01 till 2016-
02-14 

Under beredning Beslut på nämnd 2016-05-24 

2016-04-05, § 30, Kultur- och 
bildningsnämnden antar 
yttrandet som svar till 
kommunstyerlsen gällande 
Street skate park med tillägg 
att yttrandet kompletteras med 
investeringskostnaden samt 
uppdrar till förvaltningen att 
undersöka möjligheten till 
sponsring. 

Under beredning Anmäls till nämnd 2016-05-24 

2016-04-05, § 33, Kultur- och 
bildningsnämnden 1. 
godkänner återrapporteringen 
(av motionsspår Fjugesta, 2. får 
en fylligare rapport med 
planerde åtgärder till 
nämndens möte den 25 
oktober. 

Under beredning Rapport till nämnd i oktober 
2016 

2016-04-05, § 40, Kultur- och 
bildningsnämnden ...  2. får en 

Ej påbörjat Rapportering planeras ske i 
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Beslut Status Kommentar 

redovisning av den giltiga 
frånvaron en gång per termin. 

september, resp. januari. 

2016-04-20, § 51, Kultur- och 
bildningsnämnden ... 2. ger 
förvaltningschefen i uppdrag 
att i kommunikation med 
Örebro kommun förnya 
överenskommelse/ ev. avtal för 
elever i högstadieåldrar och i 
vissa enskilda fall yngre 
träningsskoleelever med 
mångfassetterade behov. 

Under beredning Första kontakt tagen med 
utredare, Örebro kommun. 

   

   

2.2 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 

ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
gör det 
enkelt för 
sina 
medborga
re att bo i 
Lekeberg 

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

  72% 80% 80% 

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

  32% 50% 50% 

  Nöjd-
Region-
Index 

  67% 67% 70% 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas 
på ett 
hållbart 
sätt 

Medborga
rna ska 
kunna ta 
del av ett 
levande, 
kvalitativt 
och 
varierat 
kultur- 
och 
fritidsutbu
d samt ges 
förutsättni
ngar att 
själva 
ägna sig åt 
skapande 
verksamh
et 

 Antalet 
biblioteks
besökare 

  39 964 40 000 40 000 

Antalet 
boklån 

  50 524 50 600 50 600 

Andelen 
elever 
som tar 
del av 
kulturaktiv
iteter 
genom 
medel för 
kultur i 
skolan 

  20% 40% 40% 

  Värde 
medarbet
arundersö
kningen 
(medel) 

  4,02 4,02 3,89 

  Sjukfrånva
ro 

  5,6% 7,04% 5,6% 

  Nämndern
a och 
styrelsen 
håller sin 
budgetra
m 

 Nämnden 
beräknar 
överskrida 
sin 
budgetra
m på 
grund av 
höga 
kostander 
inom 
grundskol
a och 
individ- 
och familj 
samt LSS. 

0 tkr 2 050 tkr 0 tkr 

Lekebergs 
kommun 
minskar 
sin 
klimatpåv
erkan 

  El-
förbruknin
gen i 
kommune
ns 
fastighete
r 

  2 796 
MVh 

3 000 2 795 
MVh 
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2.3 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. 

Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
ger barn 
och unga 
möjlighete
r att 
utvecklas 
optimalt 
utifrån 
sina 
förutsättni
ngar 

I alla 
beslut, all 
utbildning 
och annan 
verksamh
et ska 
barns och 
ungas 
bästa vara 
utgångspu
nkt 

 Andelen 
tjänsteskri
velser till 
politiken 
med 
analys av 
barnpersp
ektiv för 
beslutfatt
ande 

  60% 70% 100% 

Andelen 
personal 
som anger 
att 
barnpersp
ektivet 
prioriterat
s i 
beslutfatt
andet som 
hen själv 
varit del i 
att 
påverka 

 Ny 
indikator 

  100% 

Utbudet i 
form av 
antal och 
variation 
av 
fritidsaktiv
iteter som 
erbjuds 
inom  före
ningsliv, 
idrott och 
kultur för 
en 
meningsfu
ll fritid 

  31 32 32 

Antalet 
rutiner 
som 
utformats 
och aktivt 
används 
för intern 
samordnin
g i 

  1 4 5 

Page 121 of 559



   
 

9 

 

Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

enskilda 
ärenden 
enligt 
Socialstyr
elsens 
Helhetssy
n och 
Samverka
n 

Barnen 
och 
eleverna 
känner sig 
trygga och 
delaktiga i 
sin 
förskole- 
respektive 
skolverksa
mhet 

 Andelen 
barn som 
känner sig 
trygga 

 Mäts med 
intervjufrå
gor till 5 
åringar i 
juni. 

90% 90% 100% 

Andelen 
elever 
som 
känner sig 
trygga 

 En 
trygghetse
nkät 
kommer 
att 
genomför
as i 
årskursern
a 5 och 8 
under maj 
månad. 

  

91% 91% 100% 

Antalet 
inrapporte
rade 
kränkning
särenden 
utifrån 
Skollag 6 
kap, 10 § 

 En mer 
enhetlig 
och 
gemensa
m 
arbetsmo
dell 
behöver 
utarbetas. 

  

1 25 30 

Antalet 
förskoleve
rksamhete
r som har 
forum för 
samråd 
enligt 
Skollag 4 
kap 

 Förskolan 
bjuder in 
till minst 
ett 
föräldram
öte per 
läsår, 
föräldrarå
d minst 
ett per 
termin 
och 
erbjuder 
utveckling
ssamtal en 
gång per 
år. 

100% 100% 100% 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Antalet 
skolverksa
mheter 
som har 
forum för 
samråd 
enligt 
Skollag 4 
kap 

 Samtliga 
enheter 
har flera 
forum för 
samråd; 
Elevråd, 
klassråd, 
matråd, 
föräldrarå
d m.fl. 

100% 100% 100% 

Barnen 
och 
eleverna 
är en del 
av en god 
och 
utvecklan
de lärmiljö 

 Andelen 
barn som 
anger att 
förskolan 
väcker 
nyfikenhet 
och lust 
att lära 

 Mäts med 
intervjufrå
gor till 5 
åringar i 
juni. 

90% 100% öka från 
90% 

Andelen 
elever 
som anger 
att skolan 
väcker 
nyfikenhet 
och lust 
att lära 

 Svar på 
elevernas 
upplevelse 
mäts i 
enkät för 
årskursern
a 5 och 8 
under maj 
månad. 

70% 80% öka från 
70% 

Eleverna 
når 
kunskaps
målen 

       

  Elever i åk 
3 som 
deltagit i 
alla 
delprov 
som klarat 
alla 
delprov 
för 
ämnespro
ven i SV, 
Sv2 och 
MA 

 Pågående 
arbete 
med 
genomför
ande, 
rättning 
och analys 
av 
nationella 
proven. 

75% 80% Öka från 
75% 

  Elever i åk 
6 med 
lägst 
betyg E 
för 
ämnespro
ven i SV, 
Sv2, EN 
och MA 

 Pågående 
arbete 
med 
genomför
ande, 
rättning 
och analys 
av 
nationella 

97% 95% öka från 
97% 
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Kommunf
ullmäktig
es mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  
Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

proven. 

  Elever i 
åk. 9 som 
uppnått 
kunskapsk
raven i 
alla 
ämnen 

 Slutfas av 
läsåret 
och 
grundskol
etiden för 
årskurs 9 
pågår. 

76,6% 70% öka från 
76,6% 

  Elever i 
åk. 9 som 
är 
behöriga 
till ett 
yrkesprogr
am 

 Slutfas av 
läsåret 
och 
grundskol
etiden för 
årskurs 9 
pågår. 

93,1% 93,1% öka från 
93,1% 
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3 Verksamhet 
Förskolan 

Nämndmål: Barnen känner sig trygga och delaktiga i sin förskoleverksamhet 

Förskolan arbetar aktivt under hela året med detta, bl.a. i form av Likabehandlingsplan, årlig 
plan, utvecklingssamtal, arbetsmaterial som t.e.x. Kungaskogen, rollspel, ICDP, Kompissol, 
Kompisböcker. 

Förskolan bjuder in till minst ett föräldramöte per läsår och regelbundet till föräldraråd, minst 
ett per termin, samt erbjuder utvecklingssamtal en gång per år. 

Det har varit svårt att få vårdnadshavare att komma till föräldraråden, men deltagandet är 
större vid föräldramöte och utvecklingssamtal. Tankar finns om att hitta annan form och 
andra frågor att ta upp för att locka större medverkan. 

Nämndmål: Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Förskolan arbetar aktivt med att skapa goda lärmiljöer. Specialpedagogerna kartlägger 
tillgängligheten genom SPSMs (SpecialPedagogiskaSkolMyndigheten) mall. Personalen har 
utbildats genom föreläsningar och litteraturstudier samt kollegialt lärande.Det sker en positiv 
utveckling i skapandet av goda lärmiljöer för barnen i förskolorna. 

Skolan 

Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Ett aktivt arbete med att skapa en trygg skolmiljö pågår på samtliga skolenheter. Arbetet har 
både en förebyggande och främjande inriktning, men också utifrån aktuella händelser och 
incidenter. En trygghetsenkät kommer att genomföras i årskurserna 5 och 8 under maj 
månad. Ett samarbete har påbörjats med Folkhälsoteamet med inriktning Kränkningar på 
nätet (sociala medier m.m), vilket vidgar och fördjupar frågan. Arbetet kommer att riktas mot 
såväl elever, personal och föräldrar. 

Trygga och tydliga rutiner kring hur och vilka kränkningsärenden som rapporteras till 
huvudman behöver utvecklas. Det har under året skickats in ett mindre antal från respektive 
skola. Exempel finns på kommuner som har goda erfarenheter av ett digitalt stöd som hjälper 
ärendehantering och som gör insatser och ansvar tydliga. Rapport kommer i detta system till 
huvudmans kännedom skyndsamt, i enlighet med Skollagen. 

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Det pågår på samtliga enheter ett aktivt arbete med att utveckla förhållningssätt (ICDP), 
kollegialt lärande och flertalet andra framgångsrika arbetssätt. Det är positivt att se genom 
kommunens ranking i SKL´s mätning att det målinriktade arbetet ger resultet. 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Det pågår ett aktivt arbete på samtliga skolenheter att genomföra, följa upp och analysera 
nationella prov i aktuella ämnen. Resultat och analys kommer att presenteras så snart 
sammanställning är gjord. Numer genomförs inte nationella prov i SO eller NO, vilket 
uppskattas av verksamheterna. För vissa elever är det nödvändigt att det skapas särskilda 
anpassningar för att få rätt förutsättningar att genomföra proven. 

Det är svårt att i nuläget ge en rimlig bedömning för måluppfyllelsen i i årskurs 9 då slutfasen 
av läsåret och av grundskoletiden pågår. Tendensen är dock att elever som uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen kommer att hamna i ungefär samma nivå som föregående år och 
det sammanlagda meritvärdet kommer att vara något lägre. En orsak till detta kan bl.a. vara 
att nuvarande årskurs 9 varit organiserade i stora klasser och det har utifrån det funnits 
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svårigheter att möta varje elevs enskilda behov. 

Barn och familj 

Nämndmål: I alla beslut och all utbildning och annan verksamhet ska barns och ungas bästa 
vara utgångspunkt 

Barn- och familjeenheten ska se till att det finns rutiner gällande samverkan inom fem 
områden och rutiner ska efterlevas av alla handläggare. 

1. Rutin för samordning med verksamheten ekonomisk bistånd 
2. Rutin för samordning med verksamheten missbruk 

Rutin har framtagits gällande samordning inom ovanstående områden och den innebär att 
alla klienter som är aktuella på Barn- och familjeenheten blir tillfrågade om de även har 
kontakt med socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd och/eller missbruk. Om 
personen i fråga är aktuell, får han/hon förfrågan om att skriva under samtycke om kontakten 
med handläggare. 

Temaledare arbetar med att förankra rutinen i gruppen genom att samtala om hur den 
efterlevs, vilket diskuteras på regelbundna veckomöten. 

3. Rutin för samordning med verksamheten våld i nära relationer 
En Handlingsplan för kommunens arbete mot våld i nära relationer och en del rutiner för både 
Barn- och familjeenheten och Vuxenenhet har utarbetats. Handlingsplan har dock inte 
antagits av nämnden och arbetet har stannat av till en viss del. 

Vi har dock ansökt och rekvirerat statsbidrag för kommunens arbete med dessa frågor. 
Arbetsgruppen för Arbete mot våld i nära relation har inbokat ett möte i mitten av maj för att 
diskutera dessa frågor samt hur statsbidrag kan användas på bästa sättet. 

4. Rutin för samordning med verksamheten LSS/barn 
Att uppmärksamma hur barn till funktionshindrade föräldrar mår samt vilka insatser inom 
Barn- och familj dessa barn kan vara i behov av. 

Denna rutin är inte framtagen än. Lss handläggare kommer att ta kontakt med LSS-
handläggare för Vuxenenheten för att tid för rutinframtagning ska bokas in. 

5. Aktuell rutin för samordning med verksamheten LSS/vuxna 
En rutin för överlämning från LSS barn till LSS Vuxen finns redan men behöver ses över. 

En gång i halvåret ska man ha en träff för att göra en överlämning. Teamledare kommer att 
ansvara att träffen kommer till stånd. 

Av genomgången med LSS-handläggare har det framkommit att det i dagsläget inte finns 
några ärenden som behöver flyttas till Vuxenenheten. 

I september kommer en ny genomgång att göras för kartläggning av aktuella ärenden. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro på Barn- och familjeenheten för perioden januari-februari har varit 8,5 %. 
Prognosen är att under 2016 kommer den siffran att bli högre. En långtidssjukskrivning är 
arbetsrelaterad och kommer förmodligen att fortsätta en period framöver. Eftersom det är en 
personalgrupp på nio medarbetare resulterar en långtidssjukskrivning i en hög andel. Vikarie 
för en medarbetare som är föräldraledig börjar den 7 juni,  så av fem socialseketerare är tre i 
tjänst, vilket resulterar i hög arbetsbelastning och behov av ständiga prioriteringar. 

Kultur och fritid 

Nämndmål: Medborgarna ska kunna ta del av levande, kvalitativ och varierat kultur- och 
fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet 

Under hösten introduceras en ny läslustbibliotekarie vilket innebär att biblioteket under 
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introduktionsperioden inte kan ta emot samma antal besökande barn (klasser/grupper). Det 
kan medföra att det totala antalet biblioteksbesökare minskar. 

Ett förtydligande: Vi rapporterar antal utlån, ej endast boklån, då vi bedömer att det är det 
totala antalet utlån som är intressant att följa. Antalet utlån kan påverkas om antalet 
besökande barn minskar - se indikatorn "Antalet biblioteksbesökare" med efterföljande 
kommentar. 

Den professionella kulturen i skolan ska stärkas. Barn och unga ska inspireras till och ges 
möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. 
Barn och unga har rätt till professionella upplevelser men också till att själva utveckla sitt 
språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. 

  

Nämndmål: I alla beslut, all utbildning och annan verksmahet ska barns och ungas bästa vara 
utgångspunkt 

Professionell verksamhet och amatörverksamhet, kultur och idrott i olika genrer (t.ex. dans 
och fotboll) samt arrangemang/aktiviteter som kommunen arrangerar helt eller delvis, som 
sker i kommunala lokaler och/eller har någon form av kommunal finansiering. Även 
kommunala verksamheter (t.ex. Kulturskolan och KomTek) och anläggningar (t.ex. bad och 
spontanidrottsplats). 

Verksamhet - Biblioteket 

Statistik för 2015 har redovisats till Kungliga biblioteket (KB). Som ett komplement till 
indikatorerna kan nämnas antal aktiva låntagare. I maj 2015 var de 1 371 st. och i maj 2016 är 
de 1 308 st. Redovisning har skett till Statens kulturråd av inköpsstödet 2015. Ansökan för 
2016 har skickats in. Arbetet med en plan för kultur i förskolan, tillsammans med 
förskolechefsrepresentant, har inletts. Rapportering och sammanställning av deltagande 
skolors svar till Bokjuryn (Barnens bibliotek) är avklarat. Arbetet med att ta fram en ny 
kommunal biblioteksplan pågår. Det är ett givande, viktigt och krävande arbete med hög 
prioritet. Inköp av barnböcker på andra språk fortsätter. 

Verksamhet - Läslustverksamheten 

Rekryteringen av ny läslustbibliotekarie är i slutskedet. Nuvarande befattningsinnehavare går i 
pension senare i år. Samtal har initierats med skolan/rektorerna för en utveckling av 
skolbiblioteken i form av kompetens och stöd från folkbiblioteket. 

Verskamhet - KomTek 

Fritidskurser arrangeras på kvällstid för barn i åldrarna 6-13 år. 30 anmälda i fem olika kurser, 
varav en kurs på nya temat legorobotar. 

Verksamhet - Naturskola 

Aktiviteter med vinteranknytning inriktade mot grundskolan, på temat våra rovdjur vid några 
tillfällen, både ute på skolor, i närnaturen och i de egna lokalerna. Lovaktivitet har även 
anordnades på sportlovet. 

Verksamhet - Kulturskola 

Köp av tjänst av Örebro kulturskola/Örebro kommun. Samtal har inletts för en förlängning av 
avtalet och för en utveckling av samarbetet. 

Verksamhet - Fritidsgård 

Ett hundratal ungdomar per kväll besöker fritidsgården i Fjugesta. En musikväll har 
genomförts då ungdomarna testat elpiano/synth. Ett integrationssamarbete har ägt rum med 
HVB-hemmet i Fjugesta. HVB-hemmets ungdomar har tillsammans med personal besökt 
gården. De har trivts och återkommit. Samtal har börjat att föras med Mullhyttans 
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Bygdeförening, som driver fritidsgården i Mullhyttan. Samtalen handlar om utökat samarbete 
mellan gårdarna och uppdaterat avtal. Planering pågår för etablerandet av en ny, kommunalt 
driven fritidsgård i Hidinge/Lanna. 

Verksamhet - Kultur och fritid 

Kulturhusutredningen fördjupas och intensifieras. Fem samråd, varav två med barn och unga, 
har genomförts. Synpunkterna åtterrapporteras till nämnd i maj och vägs in i det fortsatta 
arbetet för ett kulturhus i Lekeberg. Föreningsstödet i form av bokningsservice av kommunala 
lokaler utvecklas under våren. Bokningsrutiner och information ses över. Bokningstelefon 
etablerad med telefontider. Webbokning (förfrågningar) ”avdammad” och lanserad på 
hemsidan. Samtal pågår med LeBo/LeKo för kvalitetssäkring av det nya låssystemet, som 
inneburit en del problem för de som bokat. Medverkan sker i en upphandlingsprocess av nytt 
bokningssystem tillsammans med andra kommuner och SKL.     Samtal har inletts med 
ÖLIF/SISU ang. jämställdhet inom idrotten. Deltagande på konferens om framtidens 
fritidsanläggningar samt på en erfarenhetskonferens med kultur- och fritidschefer i Sverige. 
Deltagande i arbetet med en regional kulturgaranti, som är ett mål i den nya regionala 
kulturplanen (Region Örebro län). Utveckling av sommarlovsaktiviteter bl.a. med bidrag från 
MUC. Arbete med utvecklingsplanen för Lanna badgruva, bl.a. i form av medborgardialog och 
planering med Polisen. Internt utvecklingsarbete på avdelningen med systematik, årshjul, 
mötesplanering samt olika strukturer pågår. 

Verksamhet - Konsumentrådgiving 

Köp av tjänst från Karlskoga kommun. Samtal har inletts för en utveckling och ett 
synliggörande av konsumentrådgivningen i Lekebergs kommun. 
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4 Ekonomiskt läge 
  

Kultur- och bildningsnämnden Budget Årsprognos Avvikelse 

Gemensam verksamhet 20 483 19 383 1 100 

Förskolan 50 867 50 217 650 

Grundskolan 81 453 82 553 -1 100 

Gymnasieskolan 25 814 25 644 170 

Vuxenutbildning 1 168 1 168 0 

Barn- och familjeavdelningen 5 822 8 922 -3 100 

Kultur- och fritidsverksamhet 7 514 7 284 230 

SUMMA Kultur- och bildningsnämnden 193 121 195 171 -2 050 

Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett underskott på - 2 050 tkr för 2016. 
Underskott finns inom barn- och familj och LSS samt grundskola. 

Gemensam verksamhet 

Här ligger kostnader för den gemensamma administrationen, nämnden samt interkommunala 
ersättningar för barnomsorg och grundskola. De interkommunala beräknas göra underskott 
främst på grund av köp av externa platser inom förskola, grundskola och grundsärskola. Även 
skolskjutsar inom grundskolan beräknas överstiga budget. Även nämnden prognostiserar ett 
underskott dels på grund av flera extrainsatta sammanträden och utbildningar under året. 
Prognosen visar dock totalt sett överskott för året som beror på beslutade besparingsåtgärder 
tidigare under året samt att budget för måluppfyllelse ej används för att hålla nere 
underskottet för hela nämnden. 

Förskolan 

Överskottet inom förskolan beror på besparingsåtgärder som beslutats tidigare under året 
som gäller nedläggning av nattomsorg samt mindre kompetensutveckling för personalen. 
Förskolan har även ansökt och blivit beviljade ett statsbidrag för att kunna behållande 
nuvarande storlek på barngrupper. 

Grundskolan 

Grundskolan prognostiserar underskott för helåret som beror på att budgeten som finns i 
nämnden för att förstärka med personal för barn som är i behov av särskilt stöd överskrids. I 
Hidinge krävs utökning av 0,9 åa på fritidshemmet då det sker en större ökning av antal barn 
än beräknat. Elevhälsan klarar inte att hålla budget då kostnader för köp av skolpsykolog och 
skolläkare överskrider budget. Att ha skolläkare är lagstadgat och nu har ett nytt avtal träffats 
med läkare för att kunna uppfyll lagkravet. Tulpanens skola F-2 beräknas göra ett mindre 
underskott då kostnader för ombyggnad och flytt av Paviljong inte kommer rymmas helt inom 
budget. För Lekebergsskolan som prognostiserar underskott på grund av för hög 
personalbemanning mot budget är åtgärder vidtagna men kommer inte ge helårseffekt förrän 
2017. 

Tidigare beslutade besparingsåtgärder på driftskostnader i grundskolan beräknas verkställas i 
år och även ge helårseffekt redan i år. Detta bidrar till att minska det totala underskottet 
inom grundskolan. 

Gymnasieskolan  

Prognosen för gymnasieskolan är väldigt osäker då de största fakturorna för köp av 
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gymnasieplatser ännu inte inkommit för vårterminen. Det nu prognostiserade överskottet 
beror på att gymnasiesärskolan beräknas ge ett överskott då kostnader för köp av 
utbildningsplatser och skolskjutsar ser ut att blir lägre. 

Vuxenutbildning 

Prognostiserar hålla budget. Vuxenutbildningen kommer utöka sin verksamhet främst inom 
SFI men de ökade kostnaderna för detta beräknas täckas av statliga medel för flyktingar. 

Barn- och familjeavdelningen  

Höga kostnader inom LSS boende och korttidsvård. Även inom familljehemsvården överskrids 
budgeten. Prognosen är något osäker då hela barn- och familj flyttas över till Vård- och 
omsorgsnämnden vid halvårsskiftet och det är svårt att veta när på året en del kostnader 
kommer och därmed vilken nämnd de ska belasta. Prognosen är också beräknad utifrån 
tidigare fattade beslut där en del är tidsbestämda och en del endast uppsakattade hur länge 
de kommer pågå. 

Kultur- och fritidsverksamhet 

Kultur och fritid fick ett sparbeting tidigare i år gällande spontanidrottsplats och en 
effektivisering av KomTek och naturskolan. Det prognostiserade överskottet motsvarar 
helårseffekten av dessa besparingar. 
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Prognosrapport 1 - 2016 

Sydnärkes IT-nämnd 
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1 Prognosrapport 1 
Sydnärkes IT-förvaltning redovisar en Prognosrapport 1 som i stora drag speglar en 
situationsbild just vid rapporttillfället. Denna kan ibland vara lite missvisande, då 
projektavslut inte alltid ligger i linje med detta rapporttillfälle. Över året så kommer det dock 
bli en mer rättvis bild för årets nämndmål samt de långsiktiga strategiska målen över tid. 

Förvaltningen har under årets första kvartal jobbat hårt med att få igång tidigare pausade 
projekt. Exempel på dessa är gemensam IT-infrastuktur (kontohantering, mail, datalagring, 
backup etc), förbättrande av likformade processer och rutiner, kundbemötande inom 
Servicedesk samt införande av Systemförvaltningsmodell och tjänstekatalog.  
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

Genomförande av Kundenkät Genomförd Redovisning nämndmöte 11/5 

2.2 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 

ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas på 
ett hållbart 
sätt 

Ge god 
service 
och IT-
drift av 
hög 
kvalité 

 Öka 
andelen 
akuta 
incidente
r där 
återkopp
lingen är 
<=30min 

 Förvaltningen jobbar 
kontinuerligt med att 
återkoppla snabbare och 
tydligare till kund och 
dessutom använda 
ärendehanteringssysteme
t på sådant vis det är 
tänkt, med 
statusförändring vid varje 
förändring, så vi bättre 
kan mäta och spåra 
händelseförloppen. 

20% 50% 50% 

Öka 
andelen 
högpriori
terade 
incidente
r där 
återkopp
lingen är 
<=2h 

 Förvaltningen jobbar med 
införande av automatisk 
eskalering i 
ärendehanteringssysteme
t för att snabbare ge 
status till kund och på så 
vis använda 
ärendehanteringssysteme
t på sådant sätt det är 
tänkt. Detta gör samtidigt 
att man lättare kan mäta 
och spåra 
händelseförloppen. 

20% 50% 50% 

Öka 
andelen 
normalpr
ioriterad
e 
incidente
r där 
återkopp
lingen är 
<=8h 

 Bättre disciplin i både 
Servicedesk och andra 
linjens support borde 
sannolikt göra att 
återkoppling till kund 
förbättras betydligt. Vår 
Tjänsteansvarige och 
Servicekoordinator 
kommer prioritera att 
återkoppling sker i 
betydligt bättre 

40% 75% 75% 

Page 134 of 559



   
 

5 

 

Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

utsträckning än idag. 

Öka 
andelen 
ärenden 
som 
åtgärdas 
<=10min 

 Bättre 
kompetensöverföring på t 
ex vissa ärendetyper 
såsom beställning av 
datakonto som 
Servicedesk direkt kan 
göra och inte belasta 
andra linjens support 
team. 

25% 35% 35% 

Minska 
andelen 
ärenden 
som är 
>=1måna
d 

 Ökat fokus och 
schemalagda dagar där 
förvaltningen endast 
jobbar för att minska 
backlogg av ärenden. 
Detta gör att 
förvaltningen 
förhoppningsvis kommer 
kunna få ner den del av 
ärendekön som är längre 
än 1 månad inom kort. 

15% 5% 5% 

Minska 
andelen 
beställni
ngar som 
är >2 
dagar 

 Förvaltningen jobbar för 
att fler kan jobba med 
inköpsärenden på ett 
strukturerat och 
rutinmässigt förfarande. 
Detta är sannolikt svaret 
på hur vi kan effektivisera 
denna tjänst och uppnå 
önskat resultat. 

28% 15% 15% 

Öka 
andelen 
automati
serad 
installati
on av 
klienter 

 Andelen automatiserade 
installationer av klienter 
(datorer, läsplattor etc) 
kommer att öka när vi går 
över i den nya IT-
plattformen. Detta 
kommer att ske 
fortlöpande de närmaste 
ett till två åren. 

Ekonomiska möjligheter 
att byta ut datorer som 
inte klarar kommande 
krav samt 
verksamhetssystem eller 
andra kommununika 
förutsättningar gör att 
detta kommer ta lite 
längre tid än man tidigare 
förutspått. 

 

 

 

50% 60% 80% 
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Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Öka 
antalet 
system 
som 
larmar 
vid 
avvikelse 

 Förvaltningen har infört 
ett system för 
övervakning och 
hantering av all 
kommunikationsutrustnin
g i våra datanät, i alla fyra 
kommunerna. Det nya 
systemet gör att vi får 
larm när något händer. 
Denna övervakning 
omfattar numer all 
kommunikationsutrustnin
g vilket inte var fallet 
tidigare. 

I framtiden ska 
övervakning av fler 
funktioner, 
verksamhetssystem m.m. 
införas. Förhoppningen är 
att ett sådant system 
kommer kunna 
implementeras under 
senare delen av 2016, 
alternativt i början av 
2017. 

20% 30% 50% 

Öka 
antalet 
distribue
rade 
program
varor 
baserat 
på 
rättighet
er 
(rollbase
rad) 

 Förutsättningen att öka 
antalet distribuerade 
programvaror, baserat på 
rättigheter kommer att 
öka när vi går över till 
gemensamt 
kontohantering. Detta 
kommer kunna ske under 
senare delen av året eller 
bördan på nästa år. 

Det som gör att man 
eventuellt inte kommer 
uppnå önskat resultat 
under året består 
dessutom av kravet på att 
hantera befintlig tidigare 
miljö i våra fyra 
medlemskommuner. 

10% 10% 20% 

Öka 
antalet 
automat
generera
de 
användar
konton 

 Förhoppningen och 
planen är att 
kombinationen av nytt 
ärendehanteringssystem, 
bättre metakatalog och 
processer från Kumla 
lönenämnd gör att vi 
kommer kunna 
automatgenerera fler 
konton än idag. 

 

60% 95% 95% 
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Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

3 
tjänster 
införda i 
gemensa
m 
självservi
ceportal 

 När självserviceportalen 
är uppsatt och integrerad 
med vårt nya 
ärendehanteringssystem 
så kommer minst tre 
tjänster att driftsättas 
omgående. Exempel på 
tjänster är beställning av 
datorer och telefoner. 

0 3 3 

Skapa 
förutsä
ttninga
r för 
samver
kan 
över 
komm
ungrän
serna 

 Öka 
antalet 
samdrift
ade 
system 

 Som en del av Sydnärkes 
IT-förvaltnings 
övergripande mål är att 
öka antalet samdriftade 
system. I dagsläget har vi 
tre samdriftade system 
och planen är att vi 
kommer ha minst fem 
stycken vid årets slut. 

2 5 5 

Antal 
Förvaltni
ngsobjek
t som 
jobbar 
enl. 
förvaltni
ngsmode
ll 

 Vi kommer starta att 
driftsätta 
förvaltningsorganisatione
n på våra interna 
förvaltningsområden och 
objekt innan vi 
implementerar mer 
kundnära objekt. Vi får då 
en bra infasning av 
områden som inte 
påverkar allt för många 
användare direkt. 
Exempel på interna objekt 
är infrastruktur och 
nätverk. 

0 2 2 

Minska 
antalet 
unika 
klientpla
ttformar 

 Antalet unika 
klientplattformar kommer 
att minska när vi går över 
till den nya IT-
plattformen, där alla fyra 
kommunerna ingår. Detta 
kommer att ske 
fortlöpande de närmaste 
åren. Innan vi kommit 
över helt i den nya IT-
plattformen kommer inte 
antalet unika plattformar 
minska till önskad nivå 

Det som är svårt att styra 
över är de behov som 
bl.a. finns inom skola, 
vård och omsorg. Nya 
verksamhetslösningar gör 
att nya klientplattformar 
tillkommer. Om 
medlemskommunerna 
kan enas om samma 

14 st 10 högst 6 st 
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Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

lösning/plattform så blir 
det en 
kostnadseffektivisering 
och minskad komplexitet. 

Minska 
antalet 
fysiska 
servrar 

 Som en del av de 
långsiktiga ekonomiska 
och miljömässiga målen 
inom förvaltningen, så 
ligger även att 
konsolidera ner mängden 
servrar som åtgår för att 
drifta och underhålla 
verksamheterna i våra 
fyra kommuner. En del av 
detta mäts i fysiska 
servrar och här är målet 
under året att komma ner 
i antal i samband med 
flytt till våra två primära 
datahallar. 

111 st 100 högst 95 
st 

Minska 
antalet 
datorhall
ar 

 Sydnärkes IT-förvaltning 
har som ambition att 
minska kostnader och 
miljöpåverkan genom att 
minska dagens sju 
datahallar till på sikt två 
primära och två 
underordnande. Detta 
kommer troligen 
resultera i att man hinner 
en bit på vägen under 
2016. Däremot är 
byggprojektet för 
primärhall 1 i Lekebergs 
Kommun försenad, vilket 
gör att man eventuellt 
inte klarar målet för 
helåret. 

7 st 5 högst 5 st 

Skapa en 
gemensa
m 
lagringsy
ta för 
fyra 
kommun
er 

 För att säkerställa 
informationssäkerheten 
och tillgång till data vid en 
eventuell dataförlust, så 
jobbar förvaltningen med 
att koncentrera vital data 
till de kommande primära 
datahallarna i Askersund 
och Lekeberg. Detta gör 
att man i den 
gemensamma 
arkitekturen kring 
datalagringen för dessa 
två hallar kommer ha 
bättre kontroll på lagring 
av information över tid. 
Målet är att få detta på 

50% 100% 100% 
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Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

plats fullt ut under sista 
halvåret 2016 

  Värde 
medarbe
tarunder
sökninge
n 
(medel) 

 IT-förvaltningens 
svarsfrekvens var tyvärr 
såpass låg att man inte 
har ett unikt värde för 
medarbetarundersökning
en för 2016. Detta gör att 
siffrorna avspeglar 
Lekeberg Kommuns totala 
värde. 

3,91 3,91 3,89 

  Sjukfrånv
aro 

 Förvaltningen jobbar 
kontinuerligt med hälso- 
och friskvårdsfrågor för 
att hålla ner 
sjukfrånvaron i så hög 
utsträckning som möjligt. 
Detta är en stående 
diskussionspunkt på APT 
och förvaltningschefen 
har även en god dialog 
med medarbetare som 
riskerar att jobba under 
hög arbetsbelastning eller 
utsatta projekt under 
längre perioder. 

5,6% 4% 5,6% 

  IT-
supportä
renden 
som tar 
mer än 
dag 

 IT-förvaltningen har 
nyligen initierat ett 
arbetssätt som går under 
benämningen 
"Back2Track". Detta för 
att fokusera ytterligare på 
ärenden som legat länge i 
kö. Förhoppningen är att 
vi ska bli bättre och 
snabbare att återkoppla 
och att lösa ärenden 
snabbare. 

46% 45% 45% 

  Nämnder
na och 
styrelsen 
håller sin 
budgetra
m 

 Förvaltningen jobbar 
utifrån anslag från 
medlemskommunerna 
även för 2016. Detta gör 
att eventuell driftkostnad 
som görs i enskild 
kommun eller förvaltning 
faktureras till den samma. 
Förvaltning har god 
kontroll på sina egna 
kostnader och prognosen 
följer budget. 

 

 

 

 

0 tkr 0 tkr 0 tkr 
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Kommunfull
mäktiges mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverk
an 

  El-
förbrukni
ngen i 
kommun
ens 
fastighet
er 

 En stor konsument av 
energi i våra kommuner 
för IT-förvaltningen är 
datahallarna. Dels krävs 
mycket energi för att 
driva servrar och annan 
utrustning, dessutom ska 
hallarna kylas ner, då 
utrustningen alstrar 
mycket värme. 
Datahallarna ska på sikt 
minskas från sju till fyra 
vilket kommer att sänka 
den totala 
energiförbrukningen för 
samtliga 
medlemskommuner. 

2 796 
MVh 

 2 795 
MVh 
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3 Verksamhet 
SYD-IT ÖVERGRIPANDE 

Sydnärkes IT-förvaltning har under året fortsatt att jobba med aktiviteter för att skapa en 
gemensam förvaltning för samtliga ingående medlemskommuner. 

Viktiga händelser under året, så här långt, har bl.a. varit att man initierat i stort sett samtliga 
projekt som fått avvakta de stora systeminföranden som skedde i slutet på förra året. Dessa 
är exempelvis införande av gemensamt AD för behörighetskontroll i samtliga fyra kommuner. 
Uppsättning av ny gemensam mailstruktur för samtliga kommuner med möjlighet att senare 
dessutom koppla på funktioner såsom, chatt, video och telefoni. Nya gemensam 
klientplattform med stöd för moderna arkitektur och enklare support och underhåll är 
planerad att lanseras efter halvårsskiftet. 

Andra delar som är under planering eller införande är nytt ärendehanteringssystem och 
självserviceportal. Denna har gott stöd för de processer och rutiner (ITSM) som är kravet vid 
övergång till bl.a. ny finansieringsmodell med tillhörande tjänstekatalog och 
systemförvaltningsmodell. 

DRIFT OCH FÖRVALTNING 

En del inom Sydnärkes IT-förvaltning är Drift och Förvaltningsgrupperingen. Denna grupps 
primära åtagande är att se till att bakomliggande infrastruktur och systemplattformar driftas 
och förvaltas på ett strukturerat sätt. 

Förutom den normala driften av bl.a. servrar och nätverk och kommunikation har gruppen 
arbetat med att anpassa IT-infrastrukturen i respektive medlemskommun för att kunna 
administreras effektivt från våra nya lokaler i Fjugesta. Detta arbete kommer fortsätta under 
hela året. 

Arbetet med att bygga upp den nya målmiljön, gemensam för alla fyra kommunerna, pågår 
också och beräknas kunna driftsättas fullt ut under senare delen av året. 

Projektering av en ny serverhall i Fjugesta (Lekebergs kommun) har påbörjats för att utgöra 
den andra delen av en redundant drifthallslösning tillsammans med Askersund. 
Produktionssättning är planerad till oktober 2016. 

SERVICEDESK 

Sydnärkes IT-förvaltning har fortsatt arbetet med att få en väl fungerande och enhetlig 
organisation vad det gäller användarnära tjänster. Förvaltningen har jobbat med flera 
åtgärder för snabbare handläggning av inkomna ärenden i Servicedesk. Bl.a. arbetar drift och 
förvaltning enbart med ärendekön en dag i veckan. Det pågår också ett arbete med att skapa 
enhetliga inköpsrutiner, samt gemensamma lösningar för tex hantering av mobila enheter. 
Verksamheten tittar också på hur man kan samordna inköp och drift, av system mellan 
kommunerna. 

PROJEKT, STRATEGI OCH KVALITÈ 

Projekt och Strategi har fortsatt att fokusera på att driva det målmiljöprojektet, samt att få på 
plats gemensamma rutiner och interna processer inom Sydnärkes IT-förvaltning. Vidare har 
fokus varit att få till standardiserat IT-stöd, rapporter, processer och rutiner kopplat till 
Servicedesk. 

Inom området Verksamhetsarkitektur har ett arbete initieras för att kartlägga nuläget på 
informationsflöden, processer samt applikationer, så vi kan föreslå framtida förändringar med 
hänsyn till verksamhetens krav och omvärldens påverkan på våra system. Detta kommer t ex 
mappas mot kompetensmatriser och en analys av vilka våra kärnverksamhetsområden 
strategiskt ska vara i framtiden. 
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Ett antal stora projekt har startat, såväl verksamhetsprojekt som IT-projekt. IT-projekten 
ligger till grund för all vidare utveckling. 

Sydnärkes IT-förvaltnings största utmaning ligger i att drifta de fyra befintliga miljöerna i 
respektive kommun samt att parallellt implementera de stora projekt som leder fram till att 
harmonisera fyra kommuners datacenter till en miljö. Förvaltningen måste också säkerställa 
att det finns rätt resurser med rätt kompetenser och att samtidigt leverera högsta kvalitet på 
våra IT-tjänster i såväl ny som i gammal miljö. 

Page 142 of 559



   
 

13 

 

4 Ekonomiskt läge 
  

Sydnärkes IT-nämnd Budget (tkr) Bokfört (tkr) Årsprognos (tkr) 
Avvikelse 

(tkr) 

Driftbidrag m.m. -23 746 -7 962 -23 746 0 

Personalkostnader 10 002 3 141 10 002 0 

Utrustning, licenser m.m. 5 633 1 776 5 633 0 

Tjänsteköp 1 057 447 1 057 0 

Kapitalkostnader 7 054 1 989 7 054 0 

SUMMA 0 -608 0 0 

Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett resultat enligt budget. 

Genomförande av gemensam plattform ingår inte i befintlig budget, men kapitalkostnaden 
som investeringen betingar ingår i prognosen. Den kalkylerade investeringsutgiften för detta 
är 3,5 mnkr årligen i tre år. 

Nämnden budgeteras och redovisas from 2015 som en enhet, där eventuellt över- eller 
underskott kommer att fördelas mellan medlemskommunerna. 

Arbetet med ny finansieringsmodell fortsätter och denna kommer inte att kunna användas 
fullt ut förrän till 2017. Modellen kommer att kunna användas för att prissätta olika 
produkter/paketlösningar till respektive medlemskommun. 

  

Investeringar per 30 april 2016 

ANSVARSTEXT PROJEKT 
BUDGET 
(kr) 

BOKFÖRT      
t.o.m april 
(kr) 

AVVIKEL
SE (kr) 

PROCEN
T            
FÖRBR 

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST LEKEBERG 1 000 
000 

257 703 742 297 26% 

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST LAXÅ 500 000 153 900 346 100 31% 

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST 
ASKERSUND 

1 000 
000 

1 001 874 -1 874 100% 

SYDNÄRKES IT-NÄMND IT INVEST HALLSBERG 1 000 
000 

308 187 691 813 31% 

      

Vissa investeringsutgifter är höga i perioden, men kommer eventuellt omföras till eget 
investeringsprojekt (Sjöängsskolan) 
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §103

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§103 - Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun (KS 16-
276)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 (januari-april) som innehåller en 
uppföljning och prognos för kommunens mål och ekonomin. Av kommunfullmäktiges mål 
prognostiseras 2016 1 mål uppnås helt och 5 delvis uppnås det ger en måluppfyllelse på 16,6 %. Av 
de 22 indikatorer som kommunfullmäktige beslutade om så bedöms 15 av 22 uppnås 2016 vilket ger 
en mer positiv bild, 68 % måluppfyllelse. Kommunens MER-styrningsmodell börjar sakta men säkert 
att implementeras och detta syns tydligt kring uppföljningen av indikatorerna. Helårsprognosen för 
hela kommunen förväntas bli ett överskott på 2 876 000 kr, men jämfört med budgeterat resultat är 
det en avvikelse på – 1 150 000 kr. Vård- och omsorgsnämnden har i nämndbeslut meddelat 
kommunfullmäktige att nämnden inte kommer uppnå fullmäktiges mål med befintliga medel.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

 

Beslutsunderlag
 Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun - (32540)
 Expiderat beslut från Vård- och omsorgsnämnden - Meddelande om att mål ej nås - (KS 16-

276-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-04-11

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §29

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Lennart M Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Marita Johansson (MP)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Wivie Eriksson (S)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) (ersättare)
Lennart M Pettersson (S) (ersättare)
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Protokoll 2016-04-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-04-11

Datum för överklagan 2016-04-14 till och med 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-04-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§29 - Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter (VON 15-176)
Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 för Lekebergs kommun” 
antagen av KF 2015-11-23 § 58, anges kommunfullmäktiges mål som sätter riktningen för 
kommunens arbete de närmaste åren.
Vård- och omsorgsnämnden beslöt 2016-02-15 § 4 att genomföra reduceringar för helår med 
3 683tkr samt att justera målvärdena, sänka ambitionsnivån, i MER-planen då nämnden bedömde att 
det var omöjligt att uppfylla de mål man hade satt utifrån de tilldelade medlen av 
kommunfullmäktige.
Nämnden beslöt också att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare reduceringsförslag 
på 1500 tkr för att nå målet, satt av kommunfullmäktige, att hålla en budget i balans. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på ytterligare reduceringar.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
Anta förvaltningens förslag till reduceringar, både reduceringsförslag 1 och 2, vilket innebär en 
besparing på helår med 3000 tkr

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar reduceringsförslag 1, vilket innebär att reducera hemtjänsten, särskilda boendena Linden 
och Oxelgården, LSS/Socialpsykiatrin samt de resterande 30 % av tjänsten som demenssjuksköterska. 
Detta ger en besparing om 1500 tkr på helårseffekt.
2. Uppdrar till förvaltningschefen att bevara kompetensen inom fokusområdet demens, så att 
förvaltningen kan arbeta förebyggande med detta.
3 Nämnden meddelar kommunfullmäktige att följande av kommunfullmäktige uppsatta mål inte 
kommer att kunna uppnås:
a) Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov.
b) Lekebergs kommun växer och utvecklas på hållbart sätt med indikatorn: nämnderna och 
styrelserna håller sin budget.
c) Att sjukfrånvaron inte överstiger 5,6 %.
4. Hänskjuter frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande "Att nämnden ej kan uppnå målen 
med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige."
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Protokoll 2016-04-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar reduceringsförslag 1, vilket innebär att reducera hemtjänsten, särskilda boendena Linden 
och Oxelgården, LSS/Socialpsykiatrin samt de resterande 30 % av tjänsten som demenssjuksköterska. 
Detta ger en besparing om 1500 tkr på helårseffekt.
2. Uppdrar till förvaltningschefen att bevara kompetensen inom fokusområdet demens, så att 
förvaltningen kan arbeta förebyggande med detta.
3 Nämnden meddelar kommunfullmäktige att följande av kommunfullmäktige uppsatta mål inte 
kommer att kunna uppnås:
a) Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov.
b) Lekebergs kommun växer och utvecklas på hållbart sätt med indikatorn: nämnderna och 
styrelserna håller sin budget.
c) Att sjukfrånvaron inte överstiger 5,6 %.
4. Hänskjuter frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande "Att nämnden ej kan uppnå målen 
med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige."

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag på ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter
 Utredning och konsekvensbeskrivning - Ytterligare reduceringar inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamheter
 §33 Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Enhetschefer inom VON förvaltning
Fackliga företrädare inom VON förvaltning
Anna Bilock, Ekonomichef
Sandra Magnusson, Ekonom 
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Protokoll 2016-04-11

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-15:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §29

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Lennart M Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Marita Johansson (MP)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Wivie Eriksson (S)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) (ersättare)
Lennart M Pettersson (S) (ersättare)
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Protokoll 2016-04-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-04-11

Datum för överklagan 2016-04-14 till och med 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-04-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§29 - Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter (VON 15-176)
Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 för Lekebergs kommun” 
antagen av KF 2015-11-23 § 58, anges kommunfullmäktiges mål som sätter riktningen för 
kommunens arbete de närmaste åren.
Vård- och omsorgsnämnden beslöt 2016-02-15 § 4 att genomföra reduceringar för helår med 
3 683tkr samt att justera målvärdena, sänka ambitionsnivån, i MER-planen då nämnden bedömde att 
det var omöjligt att uppfylla de mål man hade satt utifrån de tilldelade medlen av 
kommunfullmäktige.
Nämnden beslöt också att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare reduceringsförslag 
på 1500 tkr för att nå målet, satt av kommunfullmäktige, att hålla en budget i balans. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på ytterligare reduceringar.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
Anta förvaltningens förslag till reduceringar, både reduceringsförslag 1 och 2, vilket innebär en 
besparing på helår med 3000 tkr

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar reduceringsförslag 1, vilket innebär att reducera hemtjänsten, särskilda boendena Linden 
och Oxelgården, LSS/Socialpsykiatrin samt de resterande 30 % av tjänsten som demenssjuksköterska. 
Detta ger en besparing om 1500 tkr på helårseffekt.
2. Uppdrar till förvaltningschefen att bevara kompetensen inom fokusområdet demens, så att 
förvaltningen kan arbeta förebyggande med detta.
3 Nämnden meddelar kommunfullmäktige att följande av kommunfullmäktige uppsatta mål inte 
kommer att kunna uppnås:
a) Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov.
b) Lekebergs kommun växer och utvecklas på hållbart sätt med indikatorn: nämnderna och 
styrelserna håller sin budget.
c) Att sjukfrånvaron inte överstiger 5,6 %.
4. Hänskjuter frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande "Att nämnden ej kan uppnå målen 
med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige."
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Protokoll 2016-04-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar reduceringsförslag 1, vilket innebär att reducera hemtjänsten, särskilda boendena Linden 
och Oxelgården, LSS/Socialpsykiatrin samt de resterande 30 % av tjänsten som demenssjuksköterska. 
Detta ger en besparing om 1500 tkr på helårseffekt.
2. Uppdrar till förvaltningschefen att bevara kompetensen inom fokusområdet demens, så att 
förvaltningen kan arbeta förebyggande med detta.
3 Nämnden meddelar kommunfullmäktige att följande av kommunfullmäktige uppsatta mål inte 
kommer att kunna uppnås:
a) Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov.
b) Lekebergs kommun växer och utvecklas på hållbart sätt med indikatorn: nämnderna och 
styrelserna håller sin budget.
c) Att sjukfrånvaron inte överstiger 5,6 %.
4. Hänskjuter frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande "Att nämnden ej kan uppnå målen 
med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige."

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag på ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter
 Utredning och konsekvensbeskrivning - Ytterligare reduceringar inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamheter
 §33 Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Enhetschefer inom VON förvaltning
Fackliga företrädare inom VON förvaltning
Anna Bilock, Ekonomichef
Sandra Magnusson, Ekonom 
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Protokoll 2016-05-25

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-15:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §39

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Barbro Göransson (C)  ersätter John Hägglöf (M) 
(vice ordförande)
Lennart M Pettersson (S)  ersätter Fredrik Steckl 
(SD)
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Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-05-25

Datum för överklagan 2016-05-30 till och med 2016-06-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§39 - Prognosrapport 1 - 2016 Vård- och omsorgsnämnden (VON 
16-75)
Ärendebeskrivning
Prognosrapport 1-2016 för Vård- och omsorgsnämnden redovisar viktiga händelser i verksamheterna 
och målarbetet fram till 30 april 2016 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner prognosrapport 1 -2016 för Vård- och omsorgsnämnden.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Henrik Hult (C) yrkar att nämnden ska meddela kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden 
inte kommer att uppnå de fastställda målen av kommunfullmäktige med de tilldelade medlen av 
kommunfullmäktige.

Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Henrik Hults yrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Vård och omsorgsnämnden godkänner prognosrapport 1 -2016 för Vård- och omsorgsnämnden.
2. Meddelar kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden inte kommer att uppnå de 
fastställda målen av kommunfullmäktige med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige.

 

 

 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Vård och omsorgsnämnden godkänner prognosrapport 1 -2016 för Vård- och omsorgsnämnden.
2. Meddelar kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden inte kommer att uppnå de 
fastställda målen av kommunfullmäktige med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1- 2016 Vård- och omsorgsnämnden - (VON 16-75-3)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Prognosrapport 1 - 2016  Vård- och omsorgsnämnden - (VON 16-75-2)
 §44 VONAU Prognosrapport 1-2016 Vård- och omsorgsnämnden - (VON 16-75-1)

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Förvaltningen
Anna Bilock, ekonomichef
Sandra Magnusson, ekonom
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Protokoll 2016-05-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§57 - Prognos 1- 2016 för kultur- och bildningsnämnden (KUB 16-
231)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat prognosrapport 1 som innehåller en beskrivning av 
verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen fram till och med 30 april 2016 
samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognosrapport 1 2016.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att uppdra till förvaltningen att utreda tecknandet av avtal med 
skolläkare.

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att kultur- och bildningsnämnden uppmärksammar 
kommunstyrelsen på att ett förändrat barnantal kan innebära justerad budgetram utifrån fastställda 
budgetförutsättningar.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet gör så.

Därefter tar ordförande upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande om att uppdra till förvaltningen 
att utreda tecknandet av avtal med skolläkare och frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom 
tilläggsyrkandet. Ordförande finner att arbetsutskottet gör så.

Därefter tar ordförande upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande om att kultur- och 
bildningsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att ett förändrat barnantal kan innebära 
justerad budgetram utifrån fastställda budgetförutsättningar. Ordförande finner att arbetsutskottet 
gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner prognosrapport 1 2016,

2. uppdrar till förvaltningen att utreda tecknandet av avtal med skolläkare,
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Protokoll 2016-05-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

3. uppmärksammar kommunstyrelsen på att ett förändrat barnantal kan innebära 
justerad budgetram utifrån fastställa budgetförutsättningar.

Ärendets behandling i nämnd

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att nämnden får teckning från kommunstyrelsen för ej 
uppräknade arvoden i enlighet med bestämmelserna.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden ställer sig bakom arbetsutkskottets förslag till belsut och finner att 
nämnden gör så.

Ordförande frågar därefter om nämnden ställer sig bakom Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande att 
nämnden ansöker om täckning från kommunfullmäktige för ej uppräknade arvoden för 2016 och 
finner att nämnden ställer sig bakom tilläggsyrkandet.

 

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner prognosrapport 1 2016,

2. uppdrar till förvaltningen att utreda tecknandet av avtal med skolläkare,

3. uppmärksammar kommunstyrelsen på att ett förändrat barnantal kan innebära 
justerad budgetram utifrån fastställda budgetförutsättningar.

4. ansöker om täckning från kommunfullmäktige för ej uppräknade arvoden för 2016 .

Beslutsunderlag
 Prognosrapport 1 - 2016 (Kultur- och bildningsnämnden), reviderad - (32390)
 Tjänsteskrivelse - Prognos 1, Kultur- och bildningsnämnden 2016 - (32391)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
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Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §117

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Page 2 of 4Page 162 of 559



Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§117 - Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun (KS 16-
276)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 (januari-april) som innehåller en 
uppföljning och prognos för kommunens mål och ekonomin. Av kommunfullmäktiges mål 
prognostiseras 2016 1 mål uppnås helt och 5 delvis uppnås det ger en måluppfyllelse på 16,6 %. Av 
de 22 indikatorer som kommunfullmäktige beslutade om så bedöms 15 av 22 uppnås 2016 vilket ger 
en mer positiv bild, 68 % måluppfyllelse. Kommunens MER-styrningsmodell börjar sakta men säkert 
att implementeras och detta syns tydligt kring uppföljningen av indikatorerna. Helårsprognosen för 
hela kommunen förväntas bli ett överskott på 2 876 000 kr, men jämfört med budgeterat resultat är 
det en avvikelse på – 1 150 000 kr. Vård- och omsorgsnämnden har i nämndbeslut meddelat 
kommunfullmäktige att nämnden inte kommer uppnå fullmäktiges mål med befintliga medel.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Astrid Söderquist (C) yrkar på att kommunstyrelsen ska uppmana nämnderna att hålla budget. Kjell 
Edlund (S) yrkar bifall till Astrid Söderquists (C) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till 
beslut.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ordförande tog därefter upp Astrid Söderquists (C) tilläggsyrkande, att kommunstyrelsen ska 
uppmana nämnderna att hålla budget, och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt Astrid 
Söderquists (C) tilläggsyrkande.

 

Beslut
Kommunstyrelsen

1. uppmanar nämnderna att hålla budget

2. föreslår kommunfullmäktige godkänna prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun - (KS 16-276-3)
 Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun - (32540)
 Bilaga 2 - Prognosrapport 1 - 2016 för  Vård- och omsorgsnämnden - (KS 16-276-6)
 Bilaga 3 - Prognosrapport 1 - 2016 för Kultur- och bildningsnämnden - (KS 16-276-7)
 Bilaga 4 - Prognosrapport 1 - 2016 för Sydnärkes IT-nämnd, 2016 - (KS 16-276-8)
 §103 KSAU Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun - (KS 16-276-5)
 VON §29/2016 Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter - 

(KS 16-276-2)
 Expiderat beslut från Vård- och omsorgsnämnden - Meddelande om att mål ej nås - (KS 16-

276-1)
 VON § 39/2016 Prognosrapport 1 - (KS 16-276-10)
 KUB §57/2016 - Prognos 1 - (KS 16-276-9)

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Sydnärkes IT-nämnd
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Dnr: 13KS231

Tjänsteskrivelse - Revidering av Lekebergs styrmodell
  

Ärendebeskrivning
Kommunens styrmodell, MER-styrning, har nu använt i ungefär två år. Under den 
tiden har vissa saker upptäckts som föranleder en revidering men den största delen 
är det fortsatta arbetet med att arbeta ihop mål- och ekonomiarbetet och är 
förslaget därför att det som en del andra kommuner har i en ekonomipolicy införlivas 
i styrmodellen. 

Styrmodellen uppdateras med att kommunfullmäktige till skillnad från innan nu 
beslutar om indikatorer samt fastställer vilken nämn/bolag som ansvarar för 
respektive mål. 

I förslaget ligger också att prognosrapport tre förenklas och endast innehåller 
ekonomi, främst för att utrymmet för att vidta åtgärder för resterande del av året 
gällande målen är ytterst begränsat då rapporten sker i november.  

1 Bakgrund
Kommunens styrmodell, MER-styrning, har nu använt i ungefär två år. Under den 
tiden har vissa saker upptäckts som föranleder en revidering men den största delen 
är det fortsatta arbetet med att arbeta ihop mål- och ekonomiarbetet och är 
förslaget därför att det som en del andra kommuner har i en ekonomipolicy införlivas 
i styrmodellen. 

2 Analys
En revidering/uppdatering är något positivt då verksamheten har upptäckt 
förbättringar under användandet av modellen. Att förfina modellen och få den att 
fungera ännu bättre är en tecken på att kommunens arbete med systematiskt 
kvalitetsarbete är på rätt väg. 

2.1 Genomsyrande perspektiv
En välfungerande målstyrning har en positiv inverkan på barn, folkhälsa, 
jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration. Om syrningen fungerar 
så får de politiska prioriteringarna en större effekt och det gynnar ovan nämnda 
perspektiv.  

2.2 Ekonomiska konsekvenser
På sikt har styrmodellen positiva effekter för ekonomin. En tydlig styrning är en 
förutsättning för en väl fungerande verksamhet och en ekonomi i balans.  

3 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att den reviderade MER-styrningsmodellen 
antas. 
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Lekebergs styrdokument
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1 Inledning
Detta dokument beskriver strukturen för styrningen och ledningen i Lekebergs 
kommun och ger ramen för övriga styrdokument och reglerar ekonomi- och 
verksamhetsstyrningen i Lekebergs kommun.

Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för att påverka agerandet i en viss 
önskvärd riktning. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att upprätta rutiner och 
arbetssätt utifrån detta. Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag

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 är ett medel för att uppnå målen.  

Det är grundläggande för en väl fungerande målstyrning att det går följa mål och 
uppdrag från kommunfullmäktige via nämnderna/styrelserna till den enskilda 
arbetsplatsen eller enheten. Genom att bryta ned visionen och kommunfullmäktiges 
mål till mätbara mål blir det också möjligt att följa upp och föra en dialog om 
resultaten.

Kommunens vision och kommunfullmäktiges mål ska vara kända av alla medarbetare. 

1.1 Förbättringsarbete
Lekebergs styrmodell bygger på systematiskt förbättringsarbete enligt nedan figur. 

Planering

Genomförande

Uppföljning

Åtgärder
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1.2 Nämndernas och styrelsernas uppdrag
Kommunfullmäktige fördelar uppdrag med ansvar och befogenheter till kommunens 
nämnder och bolag. Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att 
verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer, och på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Bolagen styrs på liknande sätt genom bolagsordningar och 
ägardirektiv. De står under kommunstyrelsens uppsikt och ska följa direktiv från 
kommunfullmäktige.

1.3 MER-plan (budget)
Fullmäktiges MER-plan innehåller kommunens mål och budget för nästkommande år.

Nämndernas MER-planer förhåller sig till de ramar och mål som fullmäktige beslutat 
om i sin MER-plan.
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2 Mål på olika nivåer
Lekebergs kommuns styrmodell bygger på fyra olika nivåer. De fyra nivåerna är 
vision, kommunfullmäktiges mål, nämndmål och aktiviteter. 

2.1 Visionen     
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.  

2.2 Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges mål antas i samband med kommunens MER-plan. 
Kommunfullmäktiges mål är övergripande och löper över flera år, tex en 
mandatperiod, med mindre revideringar. Kommunfullmäktiges mål ska bygga på 
kommunens vision och de policyer och program som kommunfullmäktige antagit. 

Till kommunfullmäktiges mål antas indikatorer med målvärden. I 
kommunfullmäktiges mål beskrivs också vilka eller vilken nämnd/styrelse som är 
ansvarig för målet med tillhörande indikatorer.        

2.3 Nämndmål
Alla kommunens nämnder/styrelser 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.

Nämndmålen med tillhörande indikatorer är utöver de som fullmäktige har antagit. 
Varje nämnd får ha egna nämndmål men det får inte vara på bekostnad av eller gå 
emot de av fullmäktige antagna målen och indikatorer.  

2.4 Aktiviteter
Efter att respektive nämnd antagit sin MER-plan så ska varje förvaltning ta fram en 
verksamhetsplan med aktiviteter som visar vad förvaltningen ska göra för att uppnå 
nämndens mål. 
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3 Mål- och budgetprocessen
Mål- och budgetprocessen inleds varje år med en redovisning av föregående års 
resultat. Detta görs av varje nämnd i verksamhetsberättelse, resultatet presenteras 
sedan på MER-dagen (mål, ekonomi och resultatdag). Nämndernas 
verksamhetsberättelse ligger till grund för en del av kommunens årsredovisning.  

3.1 Planering
Kommunstyrelsen beslutar varje år om mål- och budgetförutsättningar för 
nämnderna att förhålla sig till i sitt arbete med mål och budget. Dessa innehåller 
preliminära kommunfullmäktige mål och preliminära ekonomiska ramar. Äskningar 
för kvalitetshöjningar ska motiveras mot kommunfullmäktiges mål. 

Till budgetberedningen kan förvaltningarna också lämna förslag på förändrade 
indikatorer och målvärden för dessa.  

Budgetberedningen tar sedan, i dialog med förvaltningarna, ställning till 
förvaltningarnas äskningar. 

I budgetarbetet ska nämnderna/styrelsen bedöma verksamhetens behov under 
minst en treårsperiod. Det vill säga ha en ekonomisk plan för minst tre år framåt. 

I budgetarbetet ska alltid följande delar tas med

 Volymförändringar som påverkar resursbehovet vid oförändrad 
ambitionsnivå/kvalitet (exempelvis demografiska förändringar).

 Ändrad lagstiftning, ändrade statsbidrags regler eller andra 
tvingande omständigheter som påverkar resursbehovet.

 Iakttagelser i innevarande års budget och föregående års bokslut 
som har betydelse för nästa års budget.

Det är viktigt att beräkna kostnaderna och intäkterna så realistiskt som möjligt.

3.1.1 Kommunfullmäktiges MER-plan
I kommunfullmäktiges MER-plan fastlås kommande års mål och det tydliggörs även 
hur kommunens resurser ska fördelas och prioriteras för att nå målen. 

3.1.2 Nämndernas MER-plan
I nämndernas MER-plan redogörs för hur de tilldelade ekonomiska ramarna ska 
fördelas och hur de kommunfullmäktiges mål ska uppnås. Nämnderna kan sätta egna 
mål baserade på kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Det åligger varje nämnd att fastställa planen för nämndens verksamheter inom de 
anslag och med den inriktning som kommunfullmäktige har beslutat och den ska 
antas innan årsskiftet.

3.1.3 Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen bygger på respektive nämnds MER-plan och ska beskriva 
åtgärder och aktiviteter så konkret att det säkrar det önskade utförandet som 
nämnden beslutat om. Av planen ska framgå vem som har ansvar för att åtgärderna 
blir gjorda. Den ska ange ett tidsschema för åtgärderna, och hur eventuell 
uppföljning ska ske. Verksamhetsplanen presenterar vad som ska göras, inte det man 
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hoppas eller önskar åstadkomma. Den får inte stanna vid att vara en inventering eller 
en önskelista. Det får inte vara någon tvekan om ansvar och tidplan för de åtgärder 
som anges i verksamhetsplanen.

3.2 Ombudgeteringar i antagen MER-plan
Under ett år kan ombudgeteringar ske. Varje nämnd kan besluta om 
ombudgeteringar inom den egna budgeten/ramen. Ska om budgeteringar ske mellan 
nämndern/styrelsen krävs det ett beslut i kommunfullmäktige.

3.3 Uppföljning 
Under pågående verksamhetsår görs tre uppföljningar/prognoser. De två första 
innehåller en prognos för både mål och ekonomi. Prognosrapport 3 innehåller enbart 
en ekonomisk uppföljning/prognos över kommunen ekonomiska resultat. 

Alla tre ska antas av nämnderna och dessa ligger sedan till grund för en 
kommunövergripande prognos för mål och ekonomi. Efter varje avslutat 
verksamhetsår så antar varje nämnd en verksamhetsberättelse som redovisar 
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat. Dessa ligger sedan till grund för kommunens 
övergripande årsredovisning. 

Till kommunfullmäktige görs endast uppföljning av fullmäktiges mål och indikatorer. 
Det vill säga, till fullmäktige redovisar endast nämnder och styrelse resultatet på de 
av fullmäktige antagna mål och indikatorer. Nämndens egna mål följs upp och 
redovisas på nämndnivå.  

3.3.1 Årsredovisning
Kommunens årsredovisning redovisas på MER–dagen och behandlas i sin helhet på 
efterföljande kommunfullmäktige.

Varje nämnd ska upprätta en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelserna 
ingår information om det ekonomiska utfallet, uppföljning av nämndens och 
fullmäktiges mål, kvalitetsredovisningar, viktiga händelser under året, framtid samt 
verksamhets- och nyckeltal. 

Tidsplan och instruktioner för bokslutsarbetet fastställs av ekonomiavdelningen. 
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4 Ekonomiska riktlinjer

4.1 Budget och anslag
Kommunens MER-plan (budget) och flerårsplan är kommunfullmäktiges dokument 
för att styra kommunens verksamhet.

 Nämndernas ekonomiska anslag ges på nettokostnadsnivå.
 Anslaget är begränsningen för verksamhetens omfattning.
 Nämnderna har rätt att besluta om omfördelningar av 

budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. 

 Nämnderna medges rätt att delegera till förvaltningschef att 
besluta om ekonomiska omfördelningar inom respektive chefs 
ansvarsområde.

 Nämnderna har rätt att besluta om omfördelning av 
investeringsanslag inom sitt verksamhetsområde.

 När beslut fattas om investeringar ska finansiering av 
investeringarnas driftkostnader framgå.

 Alla verksamhetsförändringar som föreslås ska föregås av en 
driftkostnadskalkyl där samtliga kostnader och intäkter 
beräknas.

 Vid framtagande av kalkyler ska samråd ske med 
ekonomiavdelningen.

4.2 Investeringsplan
 Investering definieras som ett inköp/egen produktion av 

anläggning med en livslängd på tre år eller mer och med ett 
värde på över ett prisbasbelopp.

 Äskade investeringsprojekt ska åtföljas av förslag på 
avskrivningstid och driftskostnad.

 Slutredovisning till kommunstyrelse ska ske av alla 
investeringsprojekt av större omfattning för vilka enskilda anslag 
har anvisats. 

4.3 Internprissättning och interndebitering
Vid fördelning av kostnader måste alltid nyttan vägas mot det administrativa 
merarbetet. Helhetssyn och koncernnytta ska alltid beaktas och värderas. Följande 
principer ska gälla vid köp och försäljning av interna tjänster inom kommunen:

 Prissättningen ska utgå från en självkostnadskalkyl.
 Gemensamma tjänster inom ekonomi, lönehantering och central 

administration ska inte interndebiteras med undantag för 
kommunens affärsdrivande verksamheter. 

 Interndebiteringar får aldrig leda till suboptimering av 
kommunens resurser.
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4.4 Kapitalkostnader
 Kapitalkostnader kan ses som en intern ersättning till 

kommunstyrelsen för tillhandahållande av anläggningstillgångar 
och består av ränte- och avskrivningskostnader.

 Anläggningstillgångar ska skrivas av löpande så snart 
anläggningen tas i bruk. 

 Avskrivningar ska ske enligt plan och utifrån en bedömning av 
anläggningens nyttjande period.

4.5 Fastigheter och lokaler
 Koncernens lokaler ska nyttjas i första hand och i andra hand 

hyra externa lokaler
 Kommunen ska inte göra investeringar i inhyrda fastigheter.

4.6 Finansiering
 Lekebergs kommuns finansförvaltning regleras utifrån den av 

kommunfullmäktige antagna finanspolicyn.

4.7 Inköp och upphandling
 Upphandling ska ske i enlighet med av kommunfullmäktige 

antagna riktlinjer för Lekebergs kommun.
 Lekebergs kommun tillämpar en decentraliserad 

inköpsorganisation som innebär att den förvaltning som köper 
mest inom ett varu- och tjänsteområde ansvarar även för 
upphandlingen av detta. Ekonomiavdelningen ansvarar för 
samordning och stöd till förvaltningarna.
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5 Styrdokument
Lekebergs kommuns styrmodell bygger på de olika styrdokument som finns i 
kommunen. Kommunfullmäktiges MER-plan är kommunens viktigaste styrdokument.

Styrdokumenten kan delas in i två typer, dels dokument som lägger ut linjer för hur 
kommunen ska agera för att nå ett visst resultat, så kallade aktiverande dokument 
(Vision, program och plan), dels dokument som talar om förhållningssätt och 
ambitioner, normerande dokument (policy, riktlinjer och regler). 

Aktiverande Normerande
Vision Policy

Program Riktlinje

Plan Regler

Nedan följer en beskrivning av styrdokumenten, andra typer av namn på 
styrdokument än de som beskrivs nedan är inte tillåtet att använda (undantag måste 
godkännas av kommundirektören). 

Lekebergs kommun strävar efter att införliva alla styrande dokument i denna princip. 
Dock kan det finnas dokument som faller utanför matrisen. MER-plan, reglementen 
och taxor, bestämelser är exempel på sådana dokument. Det finns även ett antal 
styrdokument vars namn och utformning regleras i lag, exempelvis översiktsplan, 
som också faller utanför matrisen.

Styrdokument ska följa den mall som finns framtagen och som återfinns i 
kommunens ärendehanterigsystem (Platina). 

5.1 Regler för styrdokument
 Ska klassificeras som någon av nedan (se kap. 4.2-4.3) typer av 

styrdokument
 Ska följa mallen för styrdokument
 Alla styrdokument ska finnas på intranätet och i Platina

5.1.1 Att tänka på
Vid arbetet med ett styrdokument ska man överväga vilka lagar som finns på 
området, liksom vilken styrning som redan finns. Man ska överväga och motivera 
varför ett styrdokument behövs, och granska hur det samspelar med styrdokument 
på angränsande områden. 

Styrdokument ska inte referera sådant som är bestämt genom lag, varken 
kommunens politiska instanser eller styrdokumentet i sig behöver eller kan fastslå att 
lagen gäller. Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella 
överordnade dokument. Om ett annat styrdokuments innehåll har betydelse kan 
texten hänvisa till detta dokument. Däremot ska inte texten referera innehållet eller 
fastslå att det andra dokumentet gäller. Varje dokument har sin egen kraft och 
funktion.

Det är inget krav att ett dokument på hög nivå alltid har följeslagare i samma ämne 
på de båda andra nivåerna; att en plan alltid föregås av ett program, eller att en 
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policy alltid bryts ner i riktlinjer och regler. Varje dokument lever sitt eget liv – 
matrisen är en hjälp att utforma ett dokument så att det uppfattas på rätt sätt av 
dem som ska använda det.

5.2 Aktiverande styrdokument

5.2.1 Vision
Antas av kommunfullmäktige

Visionen är det styrande dokumentet i Lekebergs kommun och övriga styrdokument 
ska på ett naturligt sätt anknyta och förhålla sig till denna. En enskild verksamhet 
eller enhet kan också ha en vision, men då inte som ett helt dokument utan som 
någon enstaka formulering, en devis.

5.2.2 Program
Antas av kommunfullmäktige

Programmet är en mellanform av vision och plan. Programmet kan ha samma roll 
som en vision, men för det mindre sammanhanget. Det kan också vara en 
mellanform genom att blanda långsiktiga ambitioner och översiktliga direktiv med 
mer konkreta. Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst område, 
geografiskt eller verksamhetsmässigt och ska tala om vad kommunen vill uppnå.

Programmet kan betraktas som övergripande prioriteringar inom en viss enskild 
verksamhet (exempelvis äldreomsorg) eller inom ett område som berör flera 
verksamheter (exempelvis miljöfrågor). Programmet ska tala om vad man vill uppnå 
och vilka metoder som man vill använda. 

5.2.3 Plan
Antas av nämnd/styrelse

Planen är det mest konkreta dokumentet av de aktiverande dokumenten, ett är 
exempel är handlingsplan. Planen ska vara en instruktion över initiativ som ska tas. 
Som läsare ska det man kunna ställa höga krav på att en plan ger konkreta besked 
om vad som ska göras.

Planen ska beskriva de önskade åtgärderna så konkret att de kan utföras av varje på 
området kompetent person. Åtgärderna ska beskrivas i detalj så att de säkrar det 
önskade utförandet, oavsett vem som gör dem. Av planen ska framgå vem som har 
ansvar för att åtgärderna blir gjorda. Den ska ange ett tidsschema för åtgärderna och 
hur uppföljning ska ske. 

Planen presenterar vad som ska göras, inte det man hoppas eller önskar 
åstadkomma. Det får inte råda någon tvekan om ansvar, tidplan och uppföljning för 
de åtgärder som anges i planen.
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5.3 Normerande styrdokument

5.3.1 Policy
Antas av kommunstyrelsen

Beskriver förhållningssätt och värdegrunder. En policy ska ge en princip att hålla sig 
till; ett sätt att se på en viss företeelse. Policyn ger inte några fasta regler, bara 
principer som vägledning för bedömningar från fall till fall. 

5.3.2 Riktlinjer
Antas av respektive nämnd

Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Riktlinjer kan 
lägga ett golv för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för 
vilken service som bör erbjudas. Riktlinjer kan också vara inriktade på metod och 
rekommendera vissa tillvägagångssätt. Riktlinjer kan vara så detaljerade att de 
fungerar som instruktionsbok för verksamheten.

5.3.3 Regler
Antas/fastslås av förvaltningschef/kommundirektör (vid särskilt viktiga frågor kan 
det vara aktuellt att låta nämnd/styrelse anta reglerna)  

Innehåller arbetsbeskrivningar, arbetssätt och liknande. Regler ska ge absoluta 
normer för vårt agerande. Typiska ord och uttryck i sådana dokument är ”ska”, 
”måste” och ”får inte”. ... men får inte Regler måste vara tydliga. De får inte innehålla 
luddiga formuleringar som bara innebär strävan i en viss riktning, eller lämnar åt 
läsaren att avgöra om denne vill följa ordalydelsen eller inte.

5.4 Övriga
Utöver ovan styrdokumenten kan det finnas handböcker och rutiner, som innehåller 
handfasta råd. Det är viktigt att dessa stannar just vid praktiska rekommendationer 
och inte innehåller sådant som hör hemma i styrdokument, eller åtgärder som kräver 
beslut om finansiering. Handböcker och rutiner behandlar hur-frågor, ofta i detalj, 
och beslutas på tjänstemannanivå.
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Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §118

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§118 - MER-styrning - Styrmodell för Lekebergs kommun 
(13KS231)
Ärendebeskrivning
Kommunens styrmodell, MER-styrning, har nu använt i ungefär två år. Under den tiden har vissa 
saker upptäckts som föranleder en revidering men den största delen är det fortsatta arbetet med att 
arbeta ihop mål- och ekonomiarbetet och är förslaget därför att det som en del andra kommuner har 
i en ekonomipolicy införlivas i styrmodellen. Styrmodellen uppdateras med att kommunfullmäktige 
till skillnad från innan nu beslutar om indikatorer samt fastställer vilken nämn/bolag som ansvarar för 
respektive mål. I förslaget ligger också att prognosrapport tre förenklas och endast innehåller 
ekonomi, främst för att utrymmet för att vidta åtgärder för resterande del av året gällande målen är 
ytterst begränsat då rapporten sker i november.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av “MER-styrning – Styrmodell för Lekebergs kommun”.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av “MER-styrning – Styrmodell för Lekebergs kommun”.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Lekebergs styrmodell - (32355)
 MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell - (29560)
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §104

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§104 - MER-styrning - Styrmodell för Lekebergs kommun 
(13KS231)
Ärendebeskrivning
Kommunens styrmodell, MER-styrning, har nu använt i ungefär två år. Under den tiden har vissa 
saker upptäckts som föranleder en revidering men den största delen är det fortsatta arbetet med att 
arbeta ihop mål- och ekonomiarbetet och är förslaget därför att det som en del andra kommuner har 
i en ekonomipolicy införlivas i styrmodellen. Styrmodellen uppdateras med att kommunfullmäktige 
till skillnad från innan nu beslutar om indikatorer samt fastställer vilken nämn/bolag som ansvarar för 
respektive mål. I förslaget ligger också att prognosrapport tre förenklas och endast innehåller 
ekonomi, främst för att utrymmet för att vidta åtgärder för resterande del av året gällande målen är 
ytterst begränsat då rapporten sker i november.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av “MER-styrning – Styrmodell för Lekebergs kommun”.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Lekebergs styrmodell - (32355)
 MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell - (29560)

Paragrafen är justerad
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Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Lekebergs kommun

7

KS 14-466
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Tjänsteskrivelse 2016-05-31 1 (2)

Dnr: KS 14-466

Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänt reglemente 
med anledning av förändring i socialtjänsten
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av Allmänt 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. 

Revideringen föreslås med anledning av flytt av individ- och familj från kultur- och 
bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Ett förtydligande har även gjorts i 
9 § gällande anställningsmyndighet samt 12 § angående möjligheten att hyra externa 
hyresavtal 

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige avser att omorganisera individ- och familj från kultur- och 
bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden. För att det ska kunna göras 
behöver reglementet revideras.

Även 13 § föreslå revideras för att förenkla kommunens processer. 

2 Analys
2.1 Socialtjänst
En samlad socialtjänst kräver en förändring i reglementet. Förändringen innebär att 
all socialtjänst placeras under Vård- och omsorgsnämnden. 

2.2 12 § - externa hyresavtal 
Under 12 § fanns en skrivelse om ”Nämnd får externt hyra verksamhetslokal först 
efter medgivande från kommunstyrelsen. Denna skrivelse föreslår kommunstyrelsen 
bör tas bort. Det finns fler anledningar till det och den främsta är att det till viss del 
kan hamna i konflikt med nämndernas uppdrag att nämnderna bedriva verksamhet 
inom sina verksamhetsområden. Enligt kommunallagen ” 13 § Nämnderna beslutar i 
frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning skall handha”. 

Det är också en onödig administrativ process som leder till att beslut om behov att 
hyra lokaler ska beslutas i två nämnder vilket i värsta fall kan leda till en beslutsgång 
på upp till tre månader. En strävan bör vara att förenkla och effektivisera även 
beslutsprocesserna i kommunen och undvika att komplicera till ärenden i onödan.   

Att teckna avtal för att bedriva verksamhet bör ses som mer av en ”hur” fråga och 
som i största möjliga mån bör vara på tjänstepersons nivå med undantag för stora 
och särskilt viktiga avtal. 

Den nuvarande skrivningen kan härledas till en farhåga kring att nämnderna hyr 
lokaler externt stället för att använda kommunens egna i första hand. Att kommunen 
också i första hand ska använda egna befintliga lokaler/resurser är en självklarhet 
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Tjänsteskrivelse 2016-05-31 2 (2)

Dnr: KS 14-466

som förvaltningarna hela tiden ska beakta utan att det krävs en reglering i 
reglementet.    

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Handläggare
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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2015-04-29 – Reviderat 2015-11-23 - Reviderat 2016-06-20
Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige
Ansvarig tjänsteman: Administrativ chef
Diarienummer: KS 14-466

Allmänt reglemente och 
reglemente för 

kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun
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Reglemente 2 (17)

Innehållsförteckning

1 Allmänt reglemente 4

1 § - Nämndernas sammansättning 4

2 § - Ansvar och samverkan 4

3 § - Frågor att beakta 5

4 § - Samråd 5

5 § - Kommunstyrelsens ansvar 5

6 § - Behörighet 5

7 § - Arbetsutskott 5

8 § - Förvaltningsorganisationen 5

9 § - Anställningsmyndighet 5

10 § - MBL-förhandlingar 5

11 § - Löne- och personalpolitik 6

12 § - Avtal 6

13 § - Korrekt lagtillämpning 6

14 § - Ersättarnas tjänstgöring 6

15 § - Tjänstgöring 6

16 § - Närvaro- och yttranderätt 6

17 § - Inkallande av ersättare 7

18 § - Ersättare för ordförande 7

19 § - Tidpunkt för sammanträden 7

20 § - Kallelse 7

21 § - Justering av protokoll 8

22 § - Reservation 8

23 § - Delgivning 8

24 § - Undertecknande av handlingar 8

2 Reglemente för kommunstyrelsen 9

1 § - Ledningsfunktionen 9

2 § - Leda och samordna 9

3 § - Styrfunktion 9

4 § - Begränsningar 10

5 § - Ekonomisk förvaltning 11

Page 191 of 559



Reglemente 3 (17)

6 § - Personalpolitik 11

7 § - Uppgifter vid beredskap eller extraordinär händelse 11

8 § - Teknisk verksamhet 12

9 § - Arbetsmarknadsfrågor 12

10 § - Mottagning av nyanlända 12

11 § - Näringsliv 12

12 § - Turism 12

13 § - Övriga uppgifter 12

14 § - Delegering från kommunfullmäktige 13

3 Reglemente för kultur- och bildningsnämnden 14

1 § - Det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten m.m. 14

2 § - Kultur- och fritidsverksamhet, m.m. 14

3 § - Socialtjänsten för barn och ungdomar, m.m. 15

3 § – Kommunalt informations/-aktivitetsansvar 15

4 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 16

1 § - Vård- och omsorg 16

2 § - Socialtjänst 16

3 § - Stöd och service funktionshindrade. 16

4 § - Övrigt 16

5 Reglemente för valnämnden 17

1 § - Verksamhetsområde 17

2 § - Stöd från kommunstyrelsen 17
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Reglemente 4 (17)

1 Allmänt reglemente

1 § - Nämndernas sammansättning
Kommunen uppgifter handhas under kommunfullmäktige av kommunstyrelse och 
nämnder enligt följande:

ledamöter ersättare

Kommunstyrelsen 13 6

Kultur- och bildningsnämnden 9 5

Vård- och omsorgsnämnden 9 5

Sydnärkes IT-nämnd 1 1

Sydnärkes byggnämnd1 3 3

Sydnärkes miljönämnd2 3 3

Sydnärkes lönenämnd3 1 1

Taxe- och avgiftsnämnden för Askersund, Hallsberg, Kumla, 
Laxå, Lekeberg och Degerfors4

1 1

Valnämnden 5 5

2 § - Ansvar och samverkan 
I reglementen för respektive styrelse/nämnd anges dess ansvarsområden och 
specifika uppgifter. 

Sydnärkes IT-nämnd är en gemensam nämnd för flera kommuner i Sydnärke och har 
eget reglemente antaget av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. Det 
allmänna reglementet gäller även Sydnärke IT-nämnd så vidare inte annat står skrivet 
i deras eget reglemente.

Styrelse/nämnd ska härutöver se till att verksamheten bedrivs enligt

• de mål, riktlinjer och ramar som kommunfullmäktige anvisar,
• de föreskrifter som finns i lagar eller förordningar,

ingångna avtal samt
• bestämmelser och avgränsningar i detta reglemente

Styrelsen/nämnden svarar inom sina respektive ansvarsområden för: 

• uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete,
• berednings- och planeringsuppgifter åt kommunfullmäktige, varvid samråd 

och samverkan med andra nämnder ska eftersträvas i ärenden som berör 
mer än den egna nämnden,

• att yttra sig över motioner och framställningar samt fullgöra de uppgifter i 
övrigt som fullmäktige kan ålägga,

• att den interna kontrollen är tillräcklig, 
• att allmänheten lämnas information, råd och upplysningar, samt 

1 Värdkommun Askersunds kommun
2 Värdkommun Laxå kommun
3 Värdkommun Kumla kommun
4 Värdkommun Hallsbergs kommun
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Reglemente 5 (17)

• att verksamheten bedrivs inom tilldelad budget

3 § - Frågor att beakta
Kommunstyrelsen/nämnden ska i sitt arbete beakta miljö-, tillgänglighet, 
integrations-, och folkhälsofrågor, liksom intentionerna i FN:s barnkonvention. 

4 § - Samråd
Innan styrelsen/nämnden beslutar i enskild fråga, som berör annan nämnds ansvar 
eller verksamhet, ska samråd ske med denna nämnd. Detsamma gäller i förhållande 
till kommunalförbund eller gemensam nämnd, där kommunen är medlem.

5 § - Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen har i uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. Styrelsen får från andra nämnder begära in de yttranden och 
upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnd ska till kommunstyrelsen, på det sätt som styrelsen föreskriver, skriftligen 
rapportera hur verksamheten utvecklas, hur måluppfyllelsen ser ut och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. Nämnd ska härutöver på eget initiativ 
rapportera avvikelser av betydelse.

Kommunstyrelsens särskilda uppdrag beskrivs närmare i styrelsens reglemente. 

6 § - Behörighet
Med undantag för de frågor som rör Kommunstyrelsens övergripande ansvar för 
kommunens förvaltning och bestämmelserna i detta reglemente, företräder 
nämnden inom sina verksamhetsområden kommunen, med rätt att föra kommunens 
talan i mål och ärenden. 

7 § - Arbetsutskott
Kommunstyrelsen, kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
ska inrätta arbetsutskott för beredning av ärenden som behöver beredas inför 
styrelsens/nämndens sammanträden. Kommunstyrelsen ska också inrätta ett 
folkhälsoutskott.

8 § - Förvaltningsorganisationen
Med beaktande av de övergripande principer kommunfullmäktige kan ha fastställt, 
beslutar kommunstyrelsen om kommunens förvaltningsorganisation.

Kommunstyrelsen kan bemyndiga nämnd att inom de riktlinjer styrelsen anger själv 
besluta om sin tjänstemannaorganisation.

9 § - Anställningsmyndighet
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet, och får delegera anställningsansvaret till 
nämnd. 

10 § - MBL-förhandlingar 
Informationsskyldighet enligt 19 § och förhandlingsskyldighet enligt 11-14 och 38 §§ 
lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska fullgöras vid den nämnd som 
slutligt får besluta i frågan enligt kommunens regler. Ska frågan slutligt avgöras av 

Page 194 of 559



Reglemente 6 (17)

fullmäktige, ska förhandlingsskyldigheten fullgöras vid den nämnd där berörda 
arbetstagare är anställda, innan nämnden beslutar om sitt förslag i ärendet.

Uppkommer vid förhandling enligt första stycket tvist om tolkning eller tillämpning av 
MBL, ska frågan underställas kommunens personalchef innan förhandlingen slutförs.

11 § - Löne- och personalpolitik
Kommunens personalpolitik ska vara sammanhållen. Därför ska kommunstyrelsen 
handha övergripande, strategiska och policyskapande personalfrågor och utforma de 
riktlinjer som nämnderna har att följa i sådana ärenden. 

12 § - Avtal
Styrelse/nämnd får teckna avtal som behövs för verksamheten. 

Är avtalet av stor ekonomisk eller principiell betydelse, ska nämnd före 
avtalstecknande inhämta kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges 
godkännande, beroende på ärendets art.

Nämnd får externt hyra verksamhetslokal först efter medgivande från kommun-
styrelsen. 

13 § - Korrekt lagtillämpning
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess verksamhet i alla avseenden 
motsvarar de krav som uttrycks i offentligrättsliga regelverk, av bl.a. kommunallagen, 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen.

Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen 
inom sina respektive ansvarsområden.

14 § - Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock 
alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas, får en ersättare, som inställer sig under pågående 
sammanträde, träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

15 § - Tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat förhinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde 
har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

16 § - Närvaro- och yttranderätt
En icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad i protokollet, men får inte delta i beslutet.
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Kommunstyrelsens ordförande, liksom dess förste och andra vice ordförande, har 
rätt att närvara vid nämndernas sammanträden, att delta i överläggningarna och att 
få sin mening antecknad till protokollet, men får inte delta i besluten.

Förtroendevalda får efter beslut i styrelse/nämnd/utskott besluta att en ledamot 
från annan nämnd/styrelse i kommunen som inte är ledamot eller ersättare i den 
berörda nämnden/utskottet har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad i protokollet, men får inte delta i beslutet.

Kommundirektören har, om inte kommunstyrelsen i visst ärende beslutat annat, rätt 
att delta i styrelsens överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet, men 
får inte delta i beslutet.

Förvaltningschef har, om inte nämnden i visst ärende beslutat annat, rätt att delta i 
nämndens överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet, men får inte 
delta i beslutet.

17 § - Inkallande av ersättare
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats 
in.

18 § - Ersättare för ordförande
Om varken ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

19 § - Tidpunkt för sammanträden
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller 
ordförande anser att det behövs.

20 § - Kallelse
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet.

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelsen kan ha den tekniska utformning (e-post, etc.) som 
styrelsen/nämnden bestämmer.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske muntligt och, i brådskande fall, med kortare 
framförhållning än sju dagar.
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När varken ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande kan kalla till 
sammanträdet, ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

21 § - Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör i så fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

22 § - Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

23 § - Delgivning
Delgivning med kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller ansvarig 
chef

24 § - Undertecknande av handlingar
Avtal, liksom andra handlingar och skrivelser som beslutats av styrelsen/nämnden, 
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden eller 
andre vice ordföranden och kontrasigneras av ansvarig chef. Övriga handlingar 
undertecknas av den tjänsteman som enligt delegationsregler eller arbetsordning 
ansvarar för ärendet.
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2 Reglemente för kommunstyrelsen 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och vad som 
stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för kommunstyrelsen följande.

1 § - Ledningsfunktionen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter.

Kommunen och de kommunala företagen i vilka kommunen direkt eller indirekt 
utövar bestämmande inflytande – nedan benämnd den kommunala koncernen – ska 
ur kommunstyrelsens perspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen och 
har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och 
ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

2 § - Leda och samordna
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att inom kommunen, och i 
förekommande fall även inom koncernen, leda och samordna bl.a.;

• utvecklingen av den kommunala demokratin,
• personalpolitiken,
• den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
• mark och bostadspolitiken och därvid se till att en tillfredsställande 

markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas,

• trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning,
• informationsverksamheten,
• arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,
• frågor som rör regional samverkan och regional utveckling
• utvecklingen av brukarinflytande,

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa;

• miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen, 
• energiplaneringen och främja energihushållning
• socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,
• den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- 

och sjukvård,
• förskoleverksamheten och skolväsendet och verka för att skollagstiftningens 

mål kan uppfyllas,
• fritids och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i 

kommunen.

3 § - Styrfunktion
l kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;
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• leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

• övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,

• tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder, liksom 
företag i den kommunala koncernen och de delägda företagen, om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,

• ansvara för samordningsträffar med nämndernas arbetsutskott och 
förvaltningscheferna, liksom med motsvarande funktioner i de kommunala 
bolagen,

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen enligt kommunallagen 6 kap. 
§ 1 rörande uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. 

• utöva kommunens ägarfunktion i företagen i den kommunala koncernen och 
de direkt eller indirekt delägda företagen och vid bolags- och 
föreningsstämmor och i övrigt tillvarata kommunens intressen inkluderande 
rätten att utfärda bindande ägardirektiv med de begränsningar som framgår 
av 4 §,

• tillse att för det fall företag i vilket kommunstyrelsen utövar ägarfunktion inte 
underställer kommunfullmäktige fråga av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt för ställningstagande, själv väcka ärende i frågan i 
kommunfullmäktige och förbjuda bolaget att verkställa beslutet,

4 § - Begränsningar
Begränsningar i kommunstyrelsens ägarstyrningsfunktion:

Kommunfullmäktige är oberoende av vad som ovan sagts om kommunstyrelsens 
ägarstyrningsfunktion förbehållet ärenden avseende

• åligganden enligt 3 kap 16-18 §§ kommunallagen,
• mål och riktlinjer för verksamheten i företagen samt grundläggande 

ägardirektiv,
• kapitaltillskott till företag,
• grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer och 

lekmannarevisorer, samtliga med eventuella suppleanter,
• ansvarsfrihet i aktiebolag eller motsvarande i stiftelse eller anmärkning mot 

styrelse, styrelseledamot eller verkställande direktör i aktiebolag eller 
motsvarande i stiftelse,

• förvärv eller bildande av företag eller annat företagsengagemang,
• frivillig likvidation av företag
• fusion av företag,
• försäljning av företag, del av företag eller företags rörelse,
• start av rörelsegren eller nedläggning av sådan i företag,
• ärende som kommunfullmäktige förbehåller sig i enskilt fall
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Förutom den begränsning som redovisats ovan, begränsas också kommunstyrelsens 
ägarstyrningsfunktion av den ägarstyrning som tillkommer moderbolaget i den 
aktiebolagsrättsliga koncernen under kommunen på sätt framgår av 
kommunfullmäktiges ägardirektiv för moderbolaget.

5 § - Ekonomisk förvaltning
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning och därvid 
följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

I uppdraget ingår att verka för finansiell samordning inom den kommunala 
koncernen.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bl.a. att: 

• underhålla och förvalta kommunens lösa och fasta egendom, 
• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
• handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
• Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning med sammanställd 

redovisning och delårsrapport med budgetuppföljning enligt lagen om 
kommunal redovisning.

6 § - Personalpolitik
Kommunstyrelsen har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt 
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,

• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11 14 §§ och 38 § lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,

• besluta om stridsåtgärd,
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,

• lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter  
• anställa och entlediga kommundirektör och förvaltningschefer,
• besluta om pensionsförmåner, utöver vad som överlåtits till gemensam 

nämnd på området,
• besluta i fråga om avtalsförsäkringar, utöver vad som överlåtits till 

gemensam nämnd på området.

7 § - Uppgifter vid beredskap eller extraordinär händelse
Kommunstyrelsens utgör krisledningsnämnd enligt lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 
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Kommunstyrelsen får i egenskap av krisledningsnämnd från övriga nämnder i 
kommunen vid extraordinär händelse överta hela eller delar av deras 
verksamhetsområden. Detaljer kring detta finns i det särskilda reglementet för 
krisledningsnämnden.   

8 § - Teknisk verksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar; 

• för teknisk försörjning och lokalsamordning. Kommunstyrelsen fullgör också 
de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen 1978:234 om nämnder för vissa 
trafikfrågor.

• Inom området teknisk försörjning åligger det kommunstyrelsen att:
o ansvara för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker 

och andra allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, 
trafikanläggningar och liknande anläggningar,

o ansvara för drift av förråd och verkstad och kommunens maskin- och 
fordonspark,

• ansvara för framtagande av förslag till allmänna bestämmelser för brukande 
av kommunens va-anläggningar och verksamhetsområde samt taxor, avgifter 
och andra leveransvillkor,

• vara kommunal väghållningsmyndighet och besluta om kommunala bidrag till 
enskild väghållning och vägföreningar samt

• utföra lokalvård i kommunens lokaler och anläggningar, på beställning av de 
verksamheter som brukar lokalerna,

• ansvara för kommunens kostproduktion 
• ansvara för upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål,

I ansvaret för trafikuppgifter ligger särskilt att fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 
§ lagen 1978:234 om nämnder för vissa trafikfrågor samt att ha hand om lokala 
trafiksäkerhetsarbetet.

9 § - Arbetsmarknadsfrågor
Kommunstyrelsen är kommunens arbetsmarknadsorgan. I uppgiften ingår att vara 
arbetslöshetsnämnd enligt särskild lag (1944:475) samt att svara för kommunens 
arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder.

10 § - Mottagning av nyanlända
Kommunstyrelsen handhar kommunens uppgifter beträffande mottagande av 
nyanlända invandrare.

11 § - Näringsliv
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens näringslivsfrågor. 

12 § - Turism
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens turismfrågor.

13 § - Övriga uppgifter
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens växel och reception.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglementet.
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Kommunstyrelsen svarar för låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningen,

Kommunstyrelsen är ansvarig för skötseln av naturvårdsområden och kommunens 
skogar.

Kommunstyrelsen ska vidare bevaka kommunens intressen i ärenden angående 
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, 
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som är 
jämförliga med dessa.

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsen handhar de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som 
inte uppdragits åt annan nämnd.

14 § - Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten 
som fullmäktige angivit, 

• ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 
• namnsättning av gator, vägar, etc.
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta 
tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra 
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

• överlåtelse och förvärv av fastighet inom 20 prisbasbelopp och inte avser 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

• Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är 
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen 
får också besluta i sistnämnda slag av yttrande om remisstiden inte medger 
att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 

• Fatta beslut inom ramen för den ägarstyrningsfunktion rörande kommunal 
företag som enligt ovan ingår i kommunstyrelsens förvaltningsfunktion.
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3 Reglemente för kultur- och bildningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för kultur- och bildningsnämnden följande.

1 § - Det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten m.m.
Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.  Det offentliga 
skolväsendet omfattar förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, den 
kommunala vuxenutbildningen samt svenskundervisningen för invandrare. Nämnden 
fullgör också kommunens uppgifter när det gäller kulturskolan, samt de särskilda 
utbildningsformer för vuxna, som enligt författningarna ska komplettera det 
offentliga skolväsendet.

2 § - Kultur- och fritidsverksamhet, m.m.
Nämnden är vidare kommunens förvaltande och verkställande organ inom kultur- 
och fritidsområdet. 

Nämnden har därvid till uppgift att i den mån författning eller beslut av 
kommunfullmäktige inte föreskriver annat,

 Med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de frågor som gäller 
kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, samt bevaka kultur- och 
miljövårdens intresse i den fysiska planeringen.

 Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, 
organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde 
stimulera det arbete som dessa bedriver.

 Inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda 
normer fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.

 Verka för att behov av och tillgänglighet till anläggningar och lokaler för 
kultur och fritidsverksamhet tillgodoses.

 Svara för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur- och 
fritidsverksamhet som kommunen disponerar.

 Förvalta egendom för kommunens kulturella verksamhet såsom samlingar, 
konstverk samt kommunens anläggningar för fritidsverksamhet.

 Även utan föregående remiss följa aktuella plan och byggnadsfrågor och 
därvid, om nämnden finner det påkallat, till vederbörande myndighet 
framföra sina synpunkter.

 Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.

 Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.
 Handha den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och 

offentliga platser. Vara rådgivande vid utsmyckning av bostads och andra 
bebyggelseområden. l samråd med berörda förvaltningar besluta om 
placering av verk som ingår i kommunens konstsamling samt anskaffa 
konstverk till kommunens förvaltningar.

 Inom ramen för beviljat anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer 
utdela kultur- och föreningsledarstipendier.

 Organisera och ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter. 
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 Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden.

 Fullgöra kommunens uppgifter enligt lotterilagen.
 Ansvara för kommunens folk- och skolbibliotek och fullgöra kommunens 

uppgifter enligt bibliotekslagen.

3 § - Socialtjänsten för barn och ungdomar, m.m.
Kultur- och bildningsnämnden fullgör också kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och angränsande områden, när det gäller barn och ungdomar. 
Nämnden handhar kommunens uppgifter enligt:

• Socialtjänstlagen/-förordningen beträffande personer under 21 år, med 
undantag för frågor om försörjningsstöd. Nämnden handhar 
familjerättsärenden oavsett de berördas ålder

• Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) beträffande 
personer under 21 år

• Lagen om assistansersättning (LASS) beträffande personer under 21 år
• Lagen om vård av unga (LVU)
• Namnlagen
• Körkortslagen beträffande personer under 21 år
• Passlagen beträffande personer under 21 år
• Lagen om unga lagöverträdare (LUL)
• Äktenskapsbalken
• Ansvar för ensamkommande flyktingbarn

Kultur- och bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden har ett gemensamt 
ansvar för att samordna insatser som rör barn och familjer, om berörda personer är 
föremål för åtgärder inom båda nämnderna, liksom när ansvaret vid 21 års ålder ska 
överflyttas mellan nämnderna.

3 § – Kommunalt informations/-aktivitetsansvar
Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens information-/aktivitetsansvar 
motsvarande för de som inte går i gymnasiet.
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4 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för vård- och omsorgsnämnden följande.

1 § - Vård- och omsorg
Nämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende för de 
människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionshinder har behov av 
sådana insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

2 § - Socialtjänst 
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om socialnämnd. 

Nämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av uppgifter som 
enligt lag eller författning ankommer på socialnämnd, annan kommunal nämnd 
eller annars åligger kommunen avseende mottagande av ensamkommande barn 
och ungdomar

3 § - Stöd och service funktionshindrade
Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.

4 § - Övrigt
Inom nämndens verksamhetsområde ska nämnden ansvara för:

 färdtjänstfrågor enligt samarbetsavtal med landstinget
 kommunens skyldighet att bistå människor med psykiska sjukdomar och 

störningar
 ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och 

budgetrådgivning
 familjerätt
 Utredningar och beslut enligt alkohollagen. Nämnden är också remissinstans 

för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för yttranden 
enligt lotterilagen.

 yttranden enligt körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen
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5 Reglemente för valnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för valnämnden följande.

1 § - Verksamhetsområde
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen (2005:837).

2 § - Stöd från kommunstyrelsen
Nämnden har ingen egen personal, utan ska från kommunstyrelseförvaltningen 
erhålla det administrativa stöd som behövs.
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Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §119

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§119 - Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun (KS 14-466)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. Revideringen föreslås med anledning av 
flytt av individ- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Ett 
förtydligande har även gjorts i 9 § gällande anställningsmyndighet samt 12 § angående möjligheten 
att hyra externa hyresavtal

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun - (26876)
 Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänt reglemente med anledning av förändring i 

socialtjänsten - (KS 14-466-28)
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §105

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§105 - Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun (KS 14-466)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. Revideringen föreslås med anledning av 
flytt av individ- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Ett 
förtydligande har även gjorts i 9 § gällande anställningsmyndighet samt 12 § angående möjligheten 
att hyra externa hyresavtal

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänt reglemente med anledning av förändring i 

socialtjänsten - (32057)
 Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun - (26876)

Paragrafen är justerad
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Regler för uthyrning av 
kommunala lokalerinom 

Lekebergs kommun

8

KS 14-48
   

Page 213 of 559



Tjänsteskrivelse 2016-05-31 1 (2)

Dnr: KS 14-48

Tjänsteskrivelse - Regler för uthyrning av kommunala 
lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler 
(revidering)

Ärendebeskrivning
Nuvarande regler för uthyrning av kommunala lokaler samt taxor för hyra av 
kommunala lokaler inom Lekebergs kommun antogs av kommunfullmäktige 2007-02-
01. I kommunens reglemente står det att ”kultur- och bildningsnämnden svarar för 
upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur och fritidsverksamhet som 
kommunen disponerar.”

Eftersom nuvarande regler för uthyrning samt taxor för hyra inte överensstämmer 
med de lokaler som finns idag och taxorna inte följer pris- och kostnadsutveckling så 
måste dessa revideras. Förslaget är kommunfullmäktige delegerar till kultur- och 
bildningsnämnden att fatta beslut om uthyrningsregler samt avgifter för att hyra 
kommunen lokaler.

1 Analys
Då kommunfullmäktige enligt reglementet redan har delegerat till kultur- och 
bildningsnämnden att ansvara för upplåtelse av kommunens lokaler bör även avgifter 
och regler även hanteras där. Dessa regler och avgifter bedöm inte vara av principiell 
betydelse och därmed behöver inte kommunfullmäktige fastställa dem.   

1.1 Genomsyrande perspektiv
Inga konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald 
och integration bedöms föreligga. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga eftersom arbetsuppgiften uthyrning 
av kommunala lokaler redan idag ligger på en tjänsteperson inom 
kulturförvaltningen.

2 Slutsats
Eftersom nuvarande regler och taxor är antagna 2007 och det sedan dess har skett 
en hel del förändringar i kommunens utbud av lokaler och avgifterna inte följt pris- 
och kostnadsutveckling behöver en revidering göras och ett nytt förslag tas fram av 
kultur- och bildningsnämnden. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1.delegerar till kultur- och bildningsnämnden att fatta beslut om regler för uthyrning 
av kommunala lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler och,
2. de av fullmäktige fastställda uthyrningsregler och taxor, antagna av KF 2007-02-01, 
ersätts när kultur och bildningsnämnden beslutat om nya. 
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Tjänsteskrivelse 2016-05-31 2 (2)

Dnr: KS 14-48

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson Gordana Sutic
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §114

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§114 - Regler för uthyrning av kommunala lokaler inom 
Lekebergs kommun (KS 14-48)
Ärendebeskrivning
Nuvarande regler för uthyrning av kommunala lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler 
inom Lekebergs kommun antogs av kommunfullmäktige 2007-02-01. I kommunens reglemente står 
det att ”kultur- och bildningsnämnden svarar för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur 
och fritidsverksamhet som kommunen disponerar.” Eftersom nuvarande regler för uthyrning samt 
taxor för hyra inte överensstämmer med de lokaler som finns idag och taxorna inte följer pris- och 
kostnadsutveckling så måste dessa revideras. Förslaget är kommunfullmäktige delegerar till kultur- 
och bildningsnämnden att fatta beslut om uthyrningsregler samt avgifter för att hyra kommunen 
lokaler.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1.delegerar till kultur- och bildningsnämnden att fatta beslut om regler för uthyrning av kommunala 
lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler och,

2. de av fullmäktige fastställda uthyrningsregler och taxor, antagna av KF 2007-02-01, ersätts när 
kultur och bildningsnämnden beslutat om nya.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Regler för uthyrning av kommunala lokaler samt taxor för hyra av 

kommunala lokaler (revidering) - (30122)
 Nuvarande - Taxor för hyra av kommunala lokaler - (29989)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §120

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§120 - Regler för uthyrning av kommunala lokaler inom 
Lekebergs kommun (KS 14-48)
Ärendebeskrivning
Nuvarande regler för uthyrning av kommunala lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler 
inom Lekebergs kommun antogs av kommunfullmäktige 2007-02-01. I kommunens reglemente står 
det att ”kultur- och bildningsnämnden svarar för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur 
och fritidsverksamhet som kommunen disponerar.” Eftersom nuvarande regler för uthyrning samt 
taxor för hyra inte överensstämmer med de lokaler som finns idag och taxorna inte följer pris- och 
kostnadsutveckling så måste dessa revideras. Förslaget är kommunfullmäktige delegerar till kultur- 
och bildningsnämnden att fatta beslut om uthyrningsregler samt avgifter för att hyra kommunen 
lokaler.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1.delegerar till kultur- och bildningsnämnden att fatta beslut om regler för uthyrning av kommunala 
lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler och,

2. de av fullmäktige fastställda uthyrningsregler och taxor, antagna av KF 2007-02-01, ersätts när 
kultur och bildningsnämnden beslutat om nya.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Regler för uthyrning av kommunala lokaler samt taxor för hyra av 

kommunala lokaler (revidering) - (KS 14-48-4)
 §114 KSAU Regler för uthyrning av kommunala lokaler inom Lekebergs kommun - (KS 14-48-

3)
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Kulturmiljöprogram Lekebergs 
kommun
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KS 16-280
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Tjänsteskrivelse 2016-05-31 1 (1)

Dnr: KS 16-280

Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöplan Lekebergs kommun

   

Ärendebeskrivning
Den 3 november 2015 beslutade kultur- och bildningsnämnden att skicka ut förslaget 
till kulturmiljöprogram på samråd från den 9 november 2015 till den 10 januari 2016.

Kultur- och bildningsnämnden beslutade §146/2016 att föreslå kommunfullmäktige 
anta kulturmiljöprogrammet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun
2. publicerar bilderna från inventeringen för allmänheten i digital format, men inte i 
full storlek.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Kulturmiljöprogram för 
Lekebergs kommun
Historik, förhållningssätt och handlingsplan
Förslag till antagandehandling
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»Kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun«
Diarienummer 13KUB221
© Lekebergs kommun 2016
Text och form: Rasmus Axelsson
Foton: Rasmus Axelsson om inget annat anges
Kartor: Sydnärkes byggnadsförvaltning om inget annat anges
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Kartan visar Lekeberg på 1860-70-talen. Om-

kring denna tid bodde det närmare 12 500 

personer i området och en överväldigande 

majoritet av dem levde av vad jorden kunde 

ge. Byarna utgjorde stommen i samhället. I 

Lekebergslagen var fortfarande tre hyttor 

verksamma. Om ett par decennier kom järn-

vägen att bryta ny bygd och delvis förändra 

trakten för lång tid framöver. 
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Förord 

Vår samtid bygger på det förflutna. I Lekeberg finns spår som tar oss hundra-

tals miljoner år tillbaka i tiden men även inlandsisarna, jord- och bergsbruket 

och industrialiseringen lämnar sina avtryck i området. Detta kulturmiljöpro-

gram försöker förklara varför Lekeberg ser ut som det gör idag.  

För att vi även i framtiden ska kunna förstå vårt ursprung, måste vi gemen-

samt ta till vara på och vårda de särskilt värdefulla kulturmiljöerna som finns 

i vår omgivning. Det kan även innebära att vi måste ge vissa kulturmiljöer ett 

formellt, lagligt skydd genom exempelvis detaljplaner eller områdesbestäm-

melser. 

 

 

 

Håkan Söderman 

Kommunalråd och ordförande i kultur- och bildningsnämnden 

 

 

 

Daniel Eriksson 

Kultur- och fritidschef 

 
Fritidshuset på Trumsviksvägen 5 byggdes vid 

Leken som ett resultat av landets första semes-

terlag. 

 
Klunkhyttan 328 är en tidigare bergsmansgård 

med typiska järnskorstenar som även fungerat 

som sommarhem för stadsbor. 

 
Klunkhyttan 16 kan vara en av flera skogsarbe-

tarbostäder i Kilsbergen som uppfördes efter 

typritningar i början av 1900-talet. 
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Inledning 

Lekebergs kommun återuppstod vid nyåret 1995 och är därför en relativt 

ung organisation. Området har självklart en historia som sträcker sig långt 

före dess, och i detta program syftar de enskilda begreppen »Lekeberg« och 

»kommunen« på det geografiska område som idag utgör Lekebergs kommun 

om inget annat anges i texten. 

Bilderna i marginalerna i detta dokument är exempel på några av de särskilt 

värdefulla kulturmiljöer som finns i Lekebergs kommun. Bilderna knyter per 

automatik inte an till texten bredvid dem, utan går i huvudsak genom Leke-

berg från norr till söder ju längre fram i programmet man läser. Bildtexterna 

innehåller i första hand kortare, allmän information om varje bild. 

Kartorna i detta dokumentet ska ses som övergripande illustrationer och 

eventuella gränser och andra markeringar är därför bara översiktligt utrita-

de. Förhoppningen är att bilderna och kartorna ska kunna preciseras närma-

re via Lekebergs kommuns sidor om kulturmiljö på internet. 

Bakgrund 
Sedan 2005 har Sverige 16 nationella miljökvalitetsmål (miljömål) där tanken 

är att målen ska nås inom en generation. Varje år bedömer man om det är 

möjligt att nå målen innan år 2020 med hänsyn till dagens arbetstakt. Till 

varje miljömål finns ett antal indikatorer som gör det möjligt att mäta hur 

nära man är att uppfylla målen. 

Kulturmiljöer nämns direkt i hälften av de nationella miljömålen och enligt 

miljömålet »God bebyggd miljö« ska kulturvärden »tas till vara och utveck-

las« vilket preciseras som att »det kulturella, historiska och arkitektoniska 

arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och 

landskap bevaras, används och utvecklas«. Även miljömålen »Ett rikt odlings-

landskap«, »Levande skogar« och »Levande sjöar och vattendrag« har tydlig 

koppling till Lekebergs varierande landskap. 

I Lekebergs kommunala miljömål för perioden 2010-2015 angavs att »en be-

varandeplan för kultur och historiskt värdefull bebyggelse upprättas senast 

2013«. Även Lekebergs översiktsplan från 2014 angav att ett kulturmiljöpro-

gram borde tas fram. I Lekeberg definieras ett program som ett »dokument 

som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål«. 

I slutet av 2013 tilldelade kommunstyrelsen i Lekebergs kommun kultur- och 

bildningsförvaltningen medel av för att ta fram Lekebergs första heltäckande 

 
En anspråkslös lada, en stengärdsgård, en en-

kel väg och grind vid Mårtenstorp 13 kunde ut-

göra en vardaglig syn under 1800-talet. 

 
Glasverandan till Lekhyttan Östergård 8 är 

kanske Lekebergs mest välarbetade med en 

solform i gavelröstet. 

 
Lekhyttan Norra brogården 1 ligger i den riks-

intressanta bergsmansbyn. Boden med loft-

gång är numera mycket sällsynt i trakten. 
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kulturmiljöprogram. I mars 2014 beviljade Länsstyrelsen i Örebro projektet 

ekonomiskt bidrag med stöd av Förordningen om bidrag till förvaltning av 

värdefulla kulturmiljöer (SFS 2010:1121). Bidraget skulle täcka högst 50 pro-

cent av utgifterna för projektets två första inledande steg. 

Syfte 
Kulturmiljöprogrammets huvudsakliga syfte är att övergripande försöka be-

skriva den historiska framväxten av det område som idag är Lekebergs kom-

mun och därmed förklara varför trakten ser ut som den gör. Programmet 

syftar även till att ange vilka delar av kommunen som ska betraktas som sär-

skilt kulturhistoriskt värdefulla samt ge Lekebergs kommun en inriktning och 

ett planeringsunderlag för arbetet med kulturmiljöerna i området. 

Avgränsning 
Kulturmiljöprogrammet avgränsas geografiskt till det nuvarande Lekebergs 

kommuns gränser. De särskilda digitala kartorna som kommer att tillhör pro-

grammet kommer som regel inte omfatta de historiska lämningar som finns 

med i Riksantikvarieämbetets register FMIS. 

Metod 
Kulturmiljöprogrammet baseras på en inventering av kulturmiljöer i Leke-

berg och en övergripande historik för området. 

Inventeringen genomfördes under något mer än 50 dagar under 2014. Antik-

varie Rasmus Axelsson fotodokumenterade de kulturmiljöer i Lekeberg som 

genom sitt fysiska uttryck skulle kunna anses vara kulturhistoriskt särskilt 

värdefulla enligt Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) kapitel 8 § 13. Ut-

gångspunkten för inventeringen var de bebyggda miljöerna i kommunen som 

var synliga på Lantmäteriets kartor men även exempelvis landskap och infra-

struktur fotograferades. För att kunna identifiera bilderna lättare, försågs de 

med koordinater och särskilda »taggar« i en databas som skapats för ända-

målet. 

Historiken skrevs utifrån befintligt arkivmaterial och litteratur som i huvud-

sak hade antingen lokal eller historisk anknytning eller både och. Lekebergs 

bibliotek var mycket hjälpsamma att ta fram material! 

 
Lekhyttans gamla skola ger ett bastant men 

stramt intryck med sin putsade fasad och 

massiva väggar. 

 
Lövåsen Örnebo är ett av många fritidshus som 

tillverkades av Skärmartorps snickerifabrik. De 

hade bland annat tätt spröjsade fönster. 

 
I Lanna finns flera kalkbrott som tydligt påmin-

ner om ortens historiska bakgrund. Kalkstenens 

lager skapar tydliga avsatser. 

 
Lanna Borgen är en massiv kalkstensbyggnad 

från början av 1900-talet som tillhör Lannas 

tidiga industriella bebyggelse. 
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Historia 

Under de drygt 4,5 miljarder år som planeten Jorden anses ha existerat, har 

världen förändrats och Lekeberg är inget undantag. Berggrunder har bildats, 

kontinenter har flyttats runt och olika former av organiskt liv har kommit och 

gått. 

Berggrunden 
I Närke finns flera geologiska deformationszoner som gett landskapet dess 

karaktär av slättland omgivet av skogsklädda höjder på tre sidor. För hundra-

tals miljoner år sen försköts nämligen berggrunden i Närke i höjdled så att 

bland annat förkastningsbranten Kilsbergen uppstod som en förhållandevis 

skarp kontrast mot dagens Närkeslätt. 

 
Lanna metodistkapell bör ha byggts vid sekel-

skiftet 1800-1900 och är uppfört i tegel med 

nygotsikt spetsiga fönster. 

 
Lanna 23 är ett exempel på Kooperativa för-

bundets funktionalistiska affärshus av stan-

dardtyp. 

 
Villan vid Skärmartorp Hägglunda har drag av 

tidigt 1900-tal. Husets blygsamma boyta och 

högresta form ger ett ovanligt intryck. 

 
Berggrundens deformationszoner är markerade med svarta streck. Den yngre 

sandstenen i öster är den mörkare gula färgen och gröna färger avser skiffer- och 

kalksten. Berggrunden väster om Fjugesta är den äldsta! 
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Förkastningarna delar det översta lagret av berggrunden under Lekeberg i en 

västlig, äldre del och en östlig yngre del. Den västra delen domineras av om-

kring två miljarder år gammalt urberg med inslag av järnmalmer. I den östra 

delen finns lagrade bergarter som domineras av sandsten som i samman-

hanget bara är drygt 500 miljoner år gamla och som har inslag av kalksten 

och skiffer. 

Övergripande spår från skedet 

Landskapets grundformer med kontrasten mellan slättland och Kilsbergens 

förkastningsbrant 

Isen 
Lekeberg har liksom övriga norra Europa varit täckt med is i olika omgångar 

under historien. För ungefär 10 000 år sen började det senaste stora istäcket 

försvinna från Örebro län och det lämnade efter sig enorma mängder smält-

vatten. Isen rörde sig norrut och formade långsamt och malande landskapet 

under sig på olika sätt. 

Smältvattnet nådde upp till omkring 160 meter över dagens havsyta vilket 

gjorde att bara delar Kilsbergen stack upp ur vattnet. Vid bland annat Bor-

garsjön finns spår efter detta vattens strandlinje i form av klapperstensfält 

med stenar som slipats av vågorna.  

Övergripande spår från skedet 

Jordarterna är i huvudsak utspridda i nord-sydliga stråk i Lekeberg 

Landskapselement i form av de avlånga, nästintill valformade drumlinerna i 

östra Lekeberg samt rullstensåsen Snavlundaåsen, som kallas »Getaryggen« 

på sin väg genom Edsberg 

Sand- och grustag med förhållandevis lättillgängligt material som bland an-

nat har använts till vägbyggen 

Land i sikte 
När inte ismassorna längre tryckte ned landet, höjde sig marken sakta men 

säkert ur vattnet. En tid var Sverige delat i två delar och halvorna skiljdes åt 

av ett sund som gick över bland annat Närke. Södra Sverige hängde då ihop 

med den europiska kontinenten. 

Östersjön hade alltså under en tid sitt enda utlopp vid västra Närke. I takt 

med landhöjningen blev sundet smalare och Kilsbergen var då en del av den 

norra delen av sundet. Med tiden bildades här ett näs som omgärdades av 

vatten, som kunde föra såväl djur och människor som växter från de inre del-

arna av södra Sverige norrut. Här kan vi i framtiden kanske finna spännande 

arkeologiska spår efter denna möjliga färdväg. 

Södra och västra Närke bör ha befolkats före landskapets östra delar som låg 

under vatten längre. De första människorna var jägare och fiskare som sna-

rare rörde sig mellan olika läger än hade fasta boplatser. För omkring 5 000 

år sen började människan bruka jorden i våra trakter, troligen tack vare influ-

enser söderifrån. Först ägnade man sig åt svedjebruk där man brände växt-

ligheten så att askan gav näringsrik jord. Nackdelen med detta var att jorden 

 
Magasinet på Lanna gård 4 visar på välarbetad 

arkitektur vid en större gård. Kan huset vara 

byggt efter en typritning? 

 
Pensionärsbostäderna var de första hyreshusen 

i Lekeberg. Skärmartorp 19 är ett av få sådana 

hus på landsbygden. 

 
Vid Södra Vissboda 3 finns några av Lekebergs-

lagens många gruvhål som här omges av rätt 

stora områden av varphögar. 

 
På 1860-talet byggdes en imponerande valvbro 

av huggen sten vid dåvarande Karlskogavägen 

vid Skärmartorp. 

Page 232 of 559



 

10 

förlorade sin näring efter något år och man tvangs flytta och börja om på ett 

nytt ställe, vilket krävde tillgång till mycket mark. 

Övergripande spår från skedet 

Svartåns flöde som en sista rest av Östersjöns utlopp genom Närke 

Fast jordbruk 
Omkring 1 000 år före vår tideräkning blev människan allt mer bofast i våra 

trakter och jorden började gå i arv mellan generationerna. Man började hålla 

boskap som gav gödsel åt de permanenta åkrarna, vilket i gengäld krävde be-

tesmark åt djuren. Därmed hade grunden lagts för det fasta jordbruket som 

vi ännu är beroende av för att få mat på bordet. 

Under järnåldern, vid århundradena omkring vår tideräknings början, börja-

de klimatet bli svalare och djuren fick därför ställas inomhus på vintern. Det 

krävde att åkrarna och delar av ängsmarken hägnades in för att skydda den 

värdefulla skörden och kunna spara mer foder åt djuren på vintern – detta 

skapade in- och utägor. 

Än idag finns det bebyggelse som har ungefär samma läge som under järnål-

dern. Platser vars namn slutar på »inge« eller »sta« anses kunna härstamma 

från det första århundradet efter vår tideräkning och särskilt om det finns ett 

 
Söder om Skrantåsvägen i Lanna finns det som 

troligen varit ett skifferbrott som gav bränsle 

åt den viktiga kalkbränningen i trakten. 

 
Kinkhyttan ger en bra bild av hur en samlad by 

kunde se ut innan skiftesreformerna, trots att 

många äldre hus saknas på platsen idag. 

 
Torget 1174 ligger i ett område med enklare 

hus där det tidigare bodde torpare och andra 

mindre bemedlade människor. 

 
Svartån har fungerat som avdelar i landskapet 

i alla tider. Här gick bron mellan Göksvalla och 

Torget. 

 
Kartan visar de historiska lämningar i Lekeberg som registrerats i Riksantikvarie-

ämbetets register FMIS. Kyrkor visas som vita kors och det enda byggnadsminnet 

med en cirkel. De svarta avgränsningarna är riksintresseområden för kulturmiljö. 
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äldre gravfält i närheten! I Lekeberg finns sådana namn främst kvar i de östra 

delarna av kommunen. Eftersom denna del är förhållandevis rikt på fornläm-

ningar och jordarna passar väl för odling, kan man anta att dessa områden 

kan ha varit befolkade under mycket lång tid. 

Under järnåldern byggde man fornborgar i Närke som i de flesta fall placera-

des nära någon av förkastningsbranterna. I Lekeberg finns tre sådana borgar 

i Kilsbergen – två vid Borgarsjön och en vid Klunkhyttan. 

Övergripande spår från skedet 

Det fasta jordbruket med det öppna landskapet 

Gravfält, fornborgar och andra äldre fornlämningar 

Kristendomen 
Stormännen i Sverige ska tidigt ha tagit till sig kristendomen och de uppförde 

ibland egna gårdskyrkor, vilket ruinen efter gårdskyrkan vid Skoftesta är ett 

spår av. Under 1100-talet blev kristendomen så stor i Sverige att man börja-

de bygga församlingskyrkor för den nye, ende guden. 

Dessa kyrkor tillhör de äldsta kvarvarande byggnaderna i Lekeberg. Alla 

Svenska kyrkans kyrkor i området, utom Hidinge nya och Mullhyttans kyrka, 

har sitt ursprung i medeltiden, antingen i sig själva eller genom en föregång-

are. Kyrkobyggnaderna i Närke karaktäriseras av västliga torn från tidig me-

deltid vilket anses visa att privata initiativ legat bakom bygget av kyrkan. 

Kyrkorna i Knista och Edsberg är två av tre kända fall i Närke där det finns 

spår av särskilda kapell i tornet som kan ha använts för byggherren. 

Knista kyrka anses vara länets äldsta daterade, kvarvarande kyrka och inne-

håller delar från 1123 – några av takstolarna påminner om de som finns i 

äldre stavkyrkor. Tångeråsa kyrka är från 1200-talet och är en av Sveriges få 

bevarade träkyrkor från medeltiden. Hidinge nya kyrka från 1869 utmärker 

sig som en av landets tidigare, nygotiska kyrkor, medan Hackvad kyrka är 

länets enda utpräglade jugendkyrka efter ombyggnad 1909. Mullhyttans 

kyrka byggdes 1927 och är Lekebergs yngsta, tidigare statskyrka.  

Riseberga nunnekloster grundades i slutet av 1100-talet och var ett av lan-

dets tolv cistersienserkloster. Klostret blev en maktfaktor och stor landägare; 

markerna hade donerats av rika personer och fanns i sex landskap som. I och 

med reformationen i början av 1500-talet drogs ägorna in, men nunnorna 

bodde kvar ytterligare några år. En brand 1546 ödelade klostret vars rester 

delvis användes som byggmaterial, bland annat för utbyggnaden av Edsbergs 

kyrka på 1600-talet. Idag återstår grundmurarna och kyrkans västra gavel. 

Övergripande spår från skedet 

Kyrkobyggnaderna och kristendomen som den största religionen i området 

Byar och storgårdar 
Sedan medeltiden är landet uppdelat i socknar, som förutom att ha hand om 

rent kyrkliga frågor, även kom att sköta om gemensamma åtaganden som 

fattigvård och skolor. Marken inom socknarna var främst uppdelade mellan 

byar och större enskilda gårdar. Byarna omfattade normalt några gårdar som 

 
Hälsingsåsens missionshus liknar flera andra 

frikyrkor i Lekebergslagen med spetsiga föns-

teravslut och tre fönster i entréns gavel.  

 
Kinkhyttan Hagalund är ett bra exempel på en 

varsam tillbyggnad samtidigt som det fortfa-

rande är tydligt vilka delar som är nya och inte. 

 
Åbytorp Hagaberg byggdes troligen i början av 

1900-talet och påminner om en samtida villa i 

litet format. 

 
Ramperna och körbanorna till denna ladugård 

vid Västra Göksvalla gjorde det möjligt att köra 

hela in hölass i huset. 
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ofta låg samlade mycket nära varandra längs en bygata och bildade vad som 

kallas en radby. Åkermarken låg närmast byn och varje fält kunde vara upp-

delade mellan gårdarna i flera, relativt smala bitar. Längre bort kunde byns 

utägor ligga – detta var den mer eller mindre obrukbara marken där nya 

gårdar och torp ibland etablerades. Skogsmark räknades länge som obrukbar 

och i vissa fall hade byarna på slätten skog ända uppe i Kilsbergen, på relativt 

långt avstånd ifrån byn. 

Under medeltiden bodde de flesta i Lekeberg troligen främst i byar i områ-

dets östra, jordbruksrika del. Under 1500-talet tycks bebyggelsen i Lekebergs 

västra del ha bestått av i huvudsak ensam- eller dubbelgårdar, men det före-

kom även byar kring hyttorna. 

Utöver byarna bör det länge ha funnits storgårdar med större egna markom-

råden. Under 1600-talet fanns ett tiotal adliga ägda säterier i Lekeberg varav 

hälften låg i Kräcklinge socken. Ägarna bodde inte nödvändigtvis på säterier-

na som istället kunde de drivas av en förvaltare eller arrendator. Lekeberga 

säteri var det enda som låg nära områdets västra, skogiga del. Riseberga 

klosters gamla position upprätthölls närmast av Riseberga säteri som i början 

av 1600-talet var en av de största gårdarna i Närke. 

Trystorp är en annan tydlig storgård, som var prästgård på 1500-talet. Går-

den förlänades på 1600-talet åt den adliga släkten Falkenberg vilket ledde till 

att hela Tångeråsa socken lades under gårdens ägor! Under 1800-talet bör-

jade gårdens nya ägare odla upp nya åkermarker och ägna sig åt hästavel 

men man ägde även sågar, kvarnar samt tegelbruk. Först i början av 1900-

talet sålde man av mark till de första självägande bönderna i Tångeråsa. 

Övergripande spår från skedet 

Ännu relativt samlade bystrukturer vid exempelvis Frövi, Frösvi, Hallsberg, 

Mullersätter, Norra Folkavi, Norra Övratorp och Velanda 

Områden med småbrukarbebyggelse vid exempelvis Klosteråsen, Ljungs-

torp, Nästorp, norr om Skärmartorp, söder om Södra Folkavi, Trossbogatan, 

Torget (norr om Göksvalla) och Östabacken 

Storgårdar som Berga, Bärsta, Falkenå, Höjen, Lekeberga, Luggavi, Trystorp, 

Riseberga, Skoftesta, Torp och Väsby 

Bergsbruket 
Lekebergslagen var en av landets bergslager, ett område där särskilda bergs-

män hade statliga privilegier att driva bergsbruk. Lekebergslagen utgjorde 

också den sydligaste bergslagen i det sammanhängande område som kallas 

för just Bergslagen och som omfattar delar av Värmland, Närke, Västman-

land, Dalarna och Gästrikland. Bergsbruket anses ha lett till att Bergslagens 

magrare jordar befolkades snabbare än vad annars skulle ha varit fallet. 

Lekebergslagen berörde bland annat delar av socknarna Hidinge, Knista och 

Kvistbro – dessa socknar var delade i en landslag och en bergslag som till-

hörde olika härader. Järnhanteringen i Lekebergslagen har medeltida rötter 

och i Lekeberg kan det totalt ha funnits 17 hyttor för framställning av järn, 

närmare 200 gruvhål för brytning av järnmalm och ett femtiotal kalkbrott av 

olika storlek. 

 
Den höjda porten avslöjar att garaget för det 

lokala åkeriet vid Brohyttan 14 kom att använ-

das för större bilar än när det byggdes. 

 
Vid Brohyttan 7 finns ett bostadshus från mit-

ten av 1900-talet med ljus fasad och spröjslösa 

fönster enligt funkisidealen. 

 
Brotorp Bergsmansgården byggdes i början av 

1900-talet och fungerar idag som behandlings-

hem med utbyggnader i olika epoker. 

 
Örebro läns lantmäns magasin vid stationen i 

Hidingebro låg strategiskt nära både järnvägen 

och landsvägen. 
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Bergsmännen ägde den lokala hyttan tillsammans, men hade även jordbruk 

vid sidan av bergsbruket. För att framställa järn krävdes tillgång till ström-

mande vatten, kalk, järnmalm och stora mängder skog. Järnmalmen bröts 

länge med hjälp av tillmakning i öppna gruvor, där berget värmdes med 

eldar och blev lättbearbetat efter att man hällt vatten på det. Man bröt kalk 

som tillsattes i smältan för att lättare kunna skilja malmen och slaggen åt. På 

vårvintern högg man skog som under hösten kolades i kolmilor för att elda 

hyttan med. Materialet transporterades till hyttan på vintern, när slädarna 

gled lätt på snö och is.  

Jämfört med förberedelserna som krävdes, drevs arbetet i hyttan under en 

relativt kort men intensiv tid, från vårfloden då vattnets kraft var tillräcklig 

att driva blåsbälgarna och några veckor framåt. I Lekeberg fanns även två 

järnbruk för förädling av järnet – vid Lekeberga åren 1572-89 samt troligen 

även vid Kråkforsen vid Kvistbro kyrka från 1629. Under 1600-talets stor-

maktstid ökade antalet hyttor i Lekebergslagen men sen vände trenden 

långsamt nedåt. I början av 1800-talet återstod bara Klunkhyttan, Mullhyttan 

och Vekhyttan varav Vekhyttan överlevde längst och upphörde först 1903.  

Hyttor inom nuvarande Lekebergs kommuns gränser 

Brohyttan, Dormhyttan, Gammelhyttan, Gilsåshyttan, Hällshyttan, Kinkhyt-

tan, Klunkhyttan, Lekhyttan, Mullhyttan, Mårtenshyttan/Martinshyttan, Ny-

hyttan, Ribbohyttan, Svenshyttan, Torhyttan, Vekhyttan, Velamshyttan samt 

eventuellt (Södra) Vissbohyttan. 

Järntillverkningen hade stor betydelse för den svenska staten som grund för 

den dåtida krigsindustrin men även som exportvara och skatteinkomst. Fram 

till början av 1800-talet fanns malmtullar vid Lekhyttan och Hidinge i olika 

omgångar där man tog upp skatt för den malm som transporterades förbi. 

Bergsmännen var en privilegierad grupp som slapp undan att bli utskrivna 

som soldater och inkomsterna från järnet måste ha varit ett välkommet eko-

nomiskt tillskott till de som var inblandade i produktionen. 

Övergripande spår från skedet 

Grunden för bebyggelsen i Lekebergslagen 

Namn som slutar på »hyttan« (dock inte Fallhyttan)  

Järnmalmsgruvor som Hagabergsgruvorna, Sirsjögruvorna samt gruvområ-

den öster och väster om Mullhyttan, kring Sixtorp-Gammelhyttan 

Malmvägen 

Limstensgruvor vid exempelvis Tryggeboda, Ängatorp och Öna 

Hyttruiner vid Klunkhyttan, Vekhyttan och Velamshyttan 

Slaggvarpar samt slaggsten som byggnadsmaterial 

Skogen 
Mer än hälften av Lekebergs yta utgörs idag av skog. Detta är särskilt tydligt i 

områdets västra halva som domineras av barrskog. I Lekebergs östra halva 

finns även större, samlade bestånd av ekar 

Ur skogen fick man inte bara ved att värma husen med, bränna kalk och för 

tillmakning i gruvorna, här gick boskapen på bete och här fanns råmaterialet 

 
Skyltfönstren i det högra huset vid Hälsings-

åsen 3267 visar på dess roll som en av Leke-

bergs många lanthandlar. 

 
Göksvalla Nybo är det närmaste en statarlänga 

man kommer i våra trakter och här bodde tro-

ligen lantarbetarna rätt modernt på sin tid. 

 
Forsbergs slöjdfabrik vid Ribbohyttan 3231 var 

en liten träindustri där huset har kvar sin ur-

sprungliga prägel. 

 
Sågen vid Vekhyttan Strömsnäs 1 drevs av 

Lillåns vatten och står på en sockel av granit 

men stöds även av trästolpar. 
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till allt från mindre redskap och stängsel till hela byggnader. När befolkning-

en ökade, kunde skogen röjas för att ge plats för ny bebyggelse. Under slutet 

av 1500-talet ska finnar ha etablerat sig i Lekeberg och odlat upp mark i 

skogen med hjälp av svedjebruk. 

Skogsmark användes länge gemensamt, men ekar var in på 1800-talet statlig 

egendom såsom möjligt skeppsvirke. Före 1800-talet brukade skog betraktas 

som mer eller mindre värdelös i jordbruksrika trakter eftersom marken inte 

gick att odla något vidare. Så kan inte ha varit fallet i den skogrika Lekebergs-

lagen där skogen var en förutsättning för att framställa järn. Både gruvorna 

och hyttorna slukade så mycket ved och träkol att Kilsbergen bit- och tidvis 

ska ha varit kalhugget. Ett geografiskt lexikon skrev vid mitten av 1800-talet 

om Hidinge socken att »skogen är så i aftagande, att flera hemman ej kunna 

idka bergshandtering«. Även 1800-talets skiftesreformer ska ha gjort att in-

tresset för virke från skogen ökade eftersom man då flyttade och reparerade 

många byggnader. 

I Kilsbergens skogar fanns statligt ägda kronoallmänningar som mot avgift 

uppläts åt hyttor, gruvor och bruk som Villingsberg och Svartå. Delar av skog-

arna såldes under 1800-talet till bruken, men år 1924 köpte statliga Domän-

verket tillbaka Villingsbergs herrgård med bruk och markerna kom att kallas 

Villingsbergs kronopark.  

Fritidsresurs 

Enligt allemansrätten är skogsmark i de flesta fall tillgänglig för allmänheten. 

I skogen kan man, till skillnad från exempelvis åkermark, röra sig relativt fritt 

och därför har den haft och har stor betydelse för friluftslivet. Skogen för-

knippas också med den mångtusenåriga traditionen att jaga och fiska. 

År 1938 kom landets första semesterlag som gav rätt till två veckors betald 

semester. Strax efter det uppmärksammade en statlig utredning Kilsbergens 

möjligheter att bli en »riksallmänning« för semester- och friluftsändamål för 

bland annat tätorternas befolkning. Man kan ana att riksvägens transport-

möjligheter och närheten till orterna Örebro och Karlskoga spelade stor roll. 

Redan innan semesterlagen, lade dock Domänverket grunden för ett område 

med 78 tomter för fritidshus vid sjön Leken som även inkluderade tält- och 

badplats. Efter något decennium disponerades många av dessa hus av män-

niskor som var bosatta i tätorter som Karlskoga, Karlstad och Örebro. Med 

tiden tillkom även områden för fritidshus vid Hemsjöarna, Långvassen och 

Torhyttan. 

På 1970-talet ansågs delar av Kilsbergen vara av nationellt intresse för fri-

luftslivet och det fanns planer att även utnyttja området söder om E18 mer 

intensivt. Man föreslog badplatser, vandrings- och skidleder i området samt 

skidanläggningar med liftar, servering och övernattning vid bland annat 

Kungshall och området kring Trollkarlsklint och Sirsjöarna. Detta riksintresse 

försvann vid okänd tidpunkt men i skrivande stund finns det åter planer att 

Kilsbergen ska anses som riksintresse för friluftsliv. Medan området norr om 

E18 nu lyfts för sitt mer organiserade friluftsliv, betraktas området söder om 

vägen som värdefullt för sina »vildmarkskvaliteter«. 

 
När Vekhyttans gamla skola byggdes var hyt-

tan livskraftig och byn var en av Lekebergs 

mest folkrika. 

 
Hagabergruvorna är en del av Lekebergslagens 

större gruvområden, där man bröt malm fram 

till slutet av 1800-talet. 

 
Limstensgruvorna norr om Tryggeboda är en 

av många platser där man tog kalksten för 

bergsbruket. 

 
Fattigstugan vid Knista kyrka byggdes på 1700-

talet och är en av länets äldsta bevarade i sitt 

slag. Den var i bruk fram 1900-talets början. 
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Övergripande spår från skedet 

Skogen och dess infrastruktur i form av skogsvägar och skogvaktarbostäder 

Skogens fornlämningar såsom kolbottnar och ruiner av byggnader 

Häradsallmänningar 

Skogen som resurs för naturupplevelser, rekreation, fritid, jakt och fiske 

Områdena med fritidshus, badplatserna och vandringslederna 

Svartån 
Svartån är Närkes största vattendrag och tillhör Eskilstunaåns avrinningsom-

råde som slutligen mynnar i Östersjön. Svartån anses börja i sjön Ölen, och 

gå via sjöarna Toften och Teen, för att återgå till å söder om Fröstorpsmos-

sen. I äldre källor har ån även haft namnet Svartälven eller Trosaån. I Svartån 

mynnar flera andra vattendrag, såsom Mullån, Lillån, Lekhytteån och Knista-

ån. Svartån är både en viktig kraftkälla, översvämmare och avvattnare samt 

fungerar som en barriär i landskapet. 

Bebyggelsen längs Svartåns flackare omgivningar har varit gles, troligen med 

tanke på risken för översvämningar och att marken tidvis har varit sank. På 

sträckan från Backa till Hidingebro bildar landskapet närmast ån vad som lik-

nar en flack dalgång, och där ligger bebyggelsen tätare. 

Ortsnamnen Kvistbro, Brotorp och Hidingebro är förknippade med lägena för 

tidigare förmodade vadställen eller broar över Svartån. Under de senaste 

hundra åren har det funnits tre järnvägsbroar och ett tiotal vägbroar över 

Svartån, varav sju vägbroar ännu är öppna för allmän trafik. Broarna vid 

Labbåsen är de enda som inte ligger inom Svartåns mer tättbebyggda dal-

gång. Vid Svartåns biflöden har det funnits flera ytterligare vägbroar varav 

bron vid Hidinge nya kyrka från 1860-talet är den mest storslagna. 

Broar över Svartån inom nuvarande Lekebergs kommun 

Vägbroar: Hidingebro, Sällven-Göksvalla, Göksvalla-Öna, Brotorp, Gärkilen-

Klövlandet, Kälkesta-Västanby, Hässleby-Västanby, Gropens kvarn, Kvistbro 

kyrka, Backa och Labbåsen. 

Järnvägsbroar: Hidingebro, Kvistbro-Gropen och Labbåsen. 

Människan har länge använt kraften i det strömmande vattnet för sina be-

hov och de historiska exemplen är många. I Svartån har det funnits flera 

vattendrivna kvarnar och sågar varav Backa anses ha medeltida ursprung 

under Riseberga kloster medan kvarnen i Gropen omnämns på 1600-talet 

och den i Hidingebro på 1500-talet. 

Även i Svartåns biflöden fanns det verksamhet som behövde vattnet: hyttor-

nas blåsbälgar, flera kvarnar och sågar i Mullhyttan, Vekhyttan, Lekhyttan, 

Skärmartorp och Nyhyttan; torvströfabriken vid Slästorp men även flera 

kraftstationer och snickerifabriker.  

Kvarnarna i dagens Hackvads Via låg utanför Svartåns flöde, men verksamhe-

ten här är känd sen medeltiden. På samma plats använde även sågverk och 

kraftverk den uppdämda kraften från Täljeån. Denna å började i Skarbysjön 

och tog sig via Mosjön och Kvismaresjöarna till Hjälmaren. 

 
1980-talets villabyggande skedde normalt i 

tätorterna men Brånsta 1 tillhör ett undantag 

på landsbygden. 

 
De äldsta kvarvarande byggnaderna i Lekeberg 

är Svenska kyrkans kyrkor. Knista kyrka är 

dessutom Närkes hittills äldsta daterade kyrka. 

 
Vid Vekhyttan östra gården 3 finns detta trans-

formatortorn av betonghålsten som vittnar om 

hur bygden fick elektricitet. 

 
Huvudbyggnaden på Berga gård är byggd i 

empirstil och är en av Lekebergs många större 

gårdar. 
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Övergripande spår från skedet 

Svartåns sträckning, barriärverkan och de landskap som ån har bidragit till 

Sågar, kvarnar och andra verksamheter med anknytning till vattnets kraft 

Jordbruksreformer 
Genom århundradena förändrades jordbruket sakta men säkert – man änd-

rade exempelvis växtföljder från två- till tresäde där en del av marken läm-

nades i träda och de övriga såddes. Åkermarken var dock fortfarande uppde-

lad i små tegar mellan gårdarna i byn. 

Från 1700-talet började man försöka samla markägarnas marker i färre om-

råden för att göra jordbruket effektivare. Det började med det så kallade 

storskiftet där varje markägare skulle få färre men större områden att bruka. 

År 1803 lanserades enskiftet vilket innebar att markägarna skulle få ett enda 

samlat markområde och år 1827 kom laga skiftet som syftade till att begrän-

sa antalet markområden till högst tre. Bland Lantmäteriets scannade hand-

lingar finns 198 skiften registrerade i Lekeberg, varav 24 storskiften under 

perioden 1765-1824, ett enskifte år 1822 samt 173 laga skiften under åren 

1808-1928. 

Under enskiftet och laga skiftet tvingades vissa gårdar flytta från den tidigare 

samlade bytomten, vilket gjorde att jordbrukarna fick närmare till sina mar-

ker, men å andra sidan förlorade man närheten till grannarna i byn. I sam-

band med skiftena ska man ha anlagt många nya åkrar, stengärdsgårdar och 

vägar – i skogrika trakter fortsatte däremot trägärdsgårdar att vara vanliga. 

Från 1800-talet började en del förmögna personer, som rika stadsbor, gods-

ägare och präster, investera pengar i jordbruk. Boktryckare Lindh i Örebro 

ägde exempelvis Trystorp medan en godsägare Johnsson under 1910-talet 

åtminstone hade storgårdarna Edsbergs Sanna, Falkenå, Hidinge gård, Löfsta 

och Riseberga i sin ägo. De större gårdarna ska ha legat i framkant när man 

försökte förbättra jordbrukets förutsättningar. Bland annat skaffade man 

nya redskap och prövade tidigt andra odlingsmetoder, täckdikade, odlade 

upp ängsmark och sådde vall. Hushållningssällskapet i Örebro ska ha bidragit 

med råd. Vid Riseberga gård tillverkade man exempelvis tegelrör för täckdik-

ning, här fanns länets första mejeri och en tid också en lantbruksskola. 

För att få ny åkermark sänkte man vattennivåerna i en del vattendrag och 

våtmarker. Det ledde bland annat till att hela Skarbysjön på gränsen mellan 

socknarna Hackvad och Hardemo försvann. Även Logsjön, Täljeån och kärr-

områden vid Kräcklinge och Granhammar påverkades av utdikningar. 

Övergripande spår från skedet 

Skiftade landskap med spridd bebyggelse och mark samlad i större enheter 

Delvis mindre omfattande vattendrag och våtmarker 

Storgårdar såsom Edsbergs Sanna, Gysta, Hidinge, Kils gård, Löfsta, Smed-

berga och Sällven 

 
Bakom gården Velamshyttan löper en mäktig 

flottningsränna i huggen granit avsedd för tim-

mertransporter. 

 
Den vattenfyllda skiffergruvan i Kälkesta myn-

nar i Svartån där man även finner högar med 

bränd skiffer, så kallad rödfyr. 

 
Jakt är urgammal mänsklig kultur som sällan 

lämnar tydliga spår efter sig. Här syns ett 

jakttorn och en jaktkoja norr om Malmvägen 

 
Denna ängslada söder Vekhyttan Kullen har 

fått ett plåttak för att kunna leva vidare, vilket 

är en enkel men mycket effektiv åtgärd. 
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Vägar, järnväg och tänkt kanal 
Närke har ett strategiskt läge mitt i det som kallas Mellansverige. De tre 

stora insjöarna Vänern, Vättern och Hjälmaren har hjälpt till att föra flera 

järnvägs- och vägsträckningar samman just här. 

Transporter har genom historien i olika grad varit förutsättningen för en fun-

gerande handel och samhälle, medan gemene man förmodligen inte förflyt-

tade sig längre sträckor i onödan. Före järnvägarna och biltrafiken, var trans-

porter på land rätt besvärliga och tog lång tid i anspråk eftersom vägarna var 

smala och höll låg standard. Till fots tog man sig drygt en mil på två timmar 

och med häst i skritt gick det dubbelt så fort. De första tågen genom Leke-

berg körde till en början inte fortare än 40 km/timme men det motsvarade 

ändå farten för en häst i galopp! 

Vägar 

Lekeberg berörs av det viktiga vägstråket Värmland-Närke-Stockholm. Letsti-

gens sträckning söder om Kilsbergen anses vara den äldsta färdvägen mellan 

Värmland och Närke och motsvaras idag närmast av länsväg 204. Även Karl-

skogavägen över bergen har gamla anor och benämns idag E18. Dessa vägar 

räknades i slutet av 1800-talet som områdets enda landsvägar med större 

allmän betydelse. På 1840-talet beskrevs Letstigen som vägen mellan Örebro 

och Värmland medan Karlskogavägen kallades för vägen mellan Örebro och 

Karlskoga. Samtidigt tycktes »bergslagsvägen« längs Kilsbergens förkastning, 

genom Lekhyttan mot Nora vara viktig. Vid samma tid fanns flera andra 

namngivna vägar varav »Getaryggen« genom Edsberg var en. 

Under 1600-talets stormaktstid förbättrades de större vägarna och fasta väg-

visare tillkom. Gästgiverier kunde erbjuda nya hästar, mat och husrum för 

resenärer – i Lekeberg fanns gästgiverier vid Edsbergs Sanna längs Letstigen 

samt vid Lekhyttan och Lanna längs Karlskogavägen. 

Tyngre transporter av ex¬empelvis malm skedde normalt då marken eller 

sjöarna var frusna och slädar kunde glida lätt. När järnvägar blev vanliga 

satsade man generellt mindre resurser på vägunderhåll och gästgiverierna 

lades med tiden ned eller ersattes av hotell. Gästgivaren vid Edsbergs Sanna 

flyttade exempelvis verk¬samheten till det nya järnvägshotellet vid Fjugesta 

station. 

Före bilismens genombrott följde vägarna ofta landskapet och drogs inte 

gärna över odlingsbar jord. Vägarna kunde gå på torrare förhöjningar som 

rullstensåsar eller i skogsbryn. Eftersom farterna var låga gjorde det inte så 

mycket att vägarna slingrade sig fram mellan fälten. Under 1800-talets jord-

bruksskiften anlades många nya vägar till de gårdar som flyttades ut från by-

arna och dessa vägar kunde ibland gå spikrakt genom landskapet. 

Fram till det att skötseln av vägnätet förstatligades år 1944, var markägarna 

ansvariga för vägunderhållet och gränserna mellan skötselsträckorna kunde 

markeras med så kallade väghållningsstenar. Under 1900-talet ökade vägtra-

fiken, vilket märktes särskilt efter andra världskrigets slut. Bilen blev allmän 

egendom eftersom bilens rörlighet och frihet attraherade många. Med bilis-

men höjdes kraven på framkomliga vägar och äldre vägsträckningar rätades, 

breddades och belades med hårdare material. Några exempel följer. 

 
Bostadshuset vid Södra Folkavi Hökholmen var 

förmodligen tidigare en självägande bondes 

parstuga i två våningar. 

 
Sixtorps skola lades ned på 1950-talet men har 

kvar sin karaktär med skolhus, uthus och jord-

källare. 

 
Bergavallens idrottsplats i Fjugesta anlades på 

1930-talet och omfattar omklädningsrum, fot-

bollsplaner och löparbanor med rödfyr. 

 
Denna byggnad vid Bertilstorp inrymde tidiga-

re en såg. Vid stenen ligger ett svänghjul i gjut-

järn som kan ha använts här. 
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− Före 1940 gick E18 via Lekhyttan och Hidinge nya kyrka till Lanna. Därefter 

drogs vägen rakt österut från Lekhyttan, norr om samma kyrka till Lanna och 

belades med betong på 1950-talet. I början av 2000-talet flyttades vägen 

ytterligare en bit norrut och blev motorväg. 

− Letstigens sträckning Svartå-Bäcklunda rätades på 1930-talet som nöd-

hjälpsarbete (så kallat AK-arbete) där arbetslösa från när och fjärran kunde 

få arbete mot låg ersättning. Vägen Bäcklunda-Fjugesta rätades och asfalte-

rades under tio års tid från mitten av 1950-talet. Vid mitten av 1970-talet 

byggdes en ny vägsträcka från Fjugesta som anslöt till E18 vid Lanna. 

Förutom dessa större projekt byggdes en hel del nya skogsvägar i Kilsbergen 

på 1920-30-talen med statligt stöd. 

Svea kanal 

Sedan 1500-talet har det funnits planer på att bygga en kanal genom Närke 

som med hjälp av befintliga sjöar skulle förena Stockholm och Göteborg. 

Projektet gick tidvis under namnet Svea kanal och en statlig utredning så 

sent som på 1920-talet ställde sig inte helt negativ till bygget av denna kanal, 

som skulle få två slussar inom Lekeberg. 

 
Siffran 1 visar Letstigen på 1870-talet och nr 2 markerar det parti som rätades 

som s.k. AK-arbete. Vid siffran 3 syns 1970-talets nya del av väg 204. Karlskoga-

vägens äldre sträckning syns vid nr 4, 1940-talets version vid nr 5 och dagens E18 

är nr 6. Väg 7 är »Getaryggen«, nr 8 den troliga »Bergslagsvägen« med anslut-

ningar och nr 9 är vägen Kumla. Nr 10 är Svartåbanan med stationer och håll-

platser som fyrkanter. De halvfyllda cirklarna visar broar över Svartån. 

 
Bostadshuset på Södra Folkavi Backafall är ett 

typiskt 1970-talshus i suterräng och längsgå-

ende balkong. 

 
Den lilla enkelstugan vid Vekhyttan Lindfallet 

3304 har krysspröjs i de övre fönstren på lång-

sidorna. 

 
Husen på Porsgatan 12 och 14 i Fjugesta ligger 

i ett område med hus från 1970-talet där fa-

sadtegel och mörkbrunt trä är vanliga inslag. 

 
Landsåsen Södra gården är en gård med ålder-

domlig gårdsbild med byggnader på tre sidor 

nära Letstigens gamla sträckning. 

Page 241 of 559



 

19 

Järnvägen 

Redan vid mitten av 1800-talet fanns planer på att dra järnväg genom västra 

Närke, men då som del i förbindelsen mellan landets två största städer 

Stockholm och Göteborg. Projektet slutfördes inte, men istället byggdes Öre-

bro-Svartå järnväg som var klar år 1897 och som kom att kallas Svartåbanan 

eller »Svartåmärra«. Banan byggdes bland annat med tanke på kalkstenen i 

området samt rika tillgång på jordbruk och skogar. Järnvägen ägdes och till-

kom från början på initiativ av lokala intressenter, men den hamnade i statlig 

ägo år 1907. 

Banan gjorde att folk och varor kunde transporteras snabbare och enklare än 

förut. Stationen eller hållplatsen kan i många fall sägas ha tagit över kyrkans 

roll som offentlig mötesplats. Efter andra världskriget ökade biltrafiken kraf-

tigt på bekostnad av järnvägens betydelse. Tågtrafiken lades slutligen ned 

1985 och banan revs i början av 1990-talet. 

Särskilt runt stationerna i Fjugesta, Gropen och Kvistbro uppstod med tiden 

tydliga stationssamhällen. Fjugesta station lades rätt nära tingsplatsen Eds-

bergs Sanna och den viktiga vägen Letstigen, men man tänkte säkert även på 

de stora gårdarna Berga, Gysta, Kil, Löfsta och Riseberga som låg i närheten. 

I Hidingebro, Gropen, Kvistbro och Mullhyttemo lades stationen nära redan 

befintliga industrier, medan Lannabruk och Dormen byggdes på grund av 

stenindustrin respektive tänkta timmertransporter. Ingvaldstorp och Fjuges-

ta grusgrop användes för lastning av torv respektive grus. Brånsta, Bälsåsby, 

Hemsjöstrand och Ängslätten tillkom i huvudsak för persontransporter. 

Lekeberg berörs även direkt av en liten del av den så kallade Värmlandsba-

nan där sträckan mellan Laxå och Kristinehamn öppnades år 1866. Det har 

inte funnits några stationer eller hållplatser inom Lekebergs gränser längs 

denna järnväg, men banan måste ha påverkat delar av Lekeberg genom ex-

empelvis stationerna i Hasselfors och Svartå. 

Övergripande spår från skedet 

Vägstrukturen med tyngdpunkt på stråken Karlskogavägen och Letstigen 

Fornlämningar i form av exempelvis milstenar och väghållningsstenar 

Banvallen, byggnader och anläggningar efter Svartåbanan 

Industrialisering 
1800-talet var en händelserik tid i Sveriges och Lekebergs historia – industri-

aliseringen drog igång, flera statliga regleringar förändrades och folkmäng-

den ökade trots att många valde att lämna landet för ett nytt liv utomlands. 

Århundradet blev på många sätt en brytningstid där det gamla bondesam-

hällets självhushåll allt mer gick över i industrisamhällets handelsekonomi.  

Som redan nämnts började jordbruket förändras under 1800-talet och bergs-

bruket var på nergång. Bergsbruket, kvarnarna och stenhanteringen beskrivs 

i separata avsnitt. År 1840 arbetade 87 procent av befolkningen i Örebro län 

inom jordbrukssektorn och 100 år senare bara 28 procent. Under denna tid 

hade många sökt sig till arbete vid industrierna i tätorterna. 

 
Parken och cykelvägen i Esplanadens fortsättn-

ing norrut i Fjugesta är uttryck för 1900-talets 

senare stadsplanering. 

 
Vy över odlingslandskapet vid Svartåns dal-

gång från Västanby mot Hässleby och Edsbergs 

Sanna. 

 
Längs Egnahemsgatan i Fjugesta finns hus som 

tycks vara byggda av stående element av lätt-

betong. 

 
Villan på Trädgårdsgatan 24 i Fjugesta har fa-

sader av tegel och mexisten, sammanbyggt 

garage och glasbetongmosaik bredvid entrén. 
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Före 1800-talets mitt skulle all handel ske i städerna och hantverket på 

landsbygden begränsades kraftigt av skråväsendet eller av kommunala be-

slut. År 1846 tilläts handelsbodar som låg tillräckligt långt från städerna och 

1864 infördes full näringsfrihet i hela landet. Besluten innebar starten för det 

som kan liknas vid en tradition med mindre industriföretag i Lekeberg och 

som går ända fram till våra dagar. 

Vid sidan av bergsbruket hörde de vattendrivna kvarnarna till de tidigare in-

dustrierna i området och det strömmande vattnets kraft tycks ha utgjort en 

viktig faktor för kommande näringsverksamheter. Redan på 1800-talet fanns 

en rätt omfattande verksamhet i Mullhyttan med vadmalsstamp, garveri, 

färgeri, kvarnar, sågar och tegelbruk i anslutning till Mullån. I Gropen fanns 

såg och tegelbruk, Västanby hade ett oljebruk och vid mitten av 1800-talet 

ska det ha funnits färgeri och stamp vid Götabro. Bärsta gård ska ha haft en 

vinddriven såg! 

Järnvägens tillkomst satte ytterligare fart på industrialiseringen. Industrierna 

var inte alltid särskilt stora, men det vägdes upp av antalet. Man använde 

naturens förutsättningar och gjorde tegel av leran, bröt torv på mossen, 

högg sten till husbyggen, sålde jordens produkter till staden och bearbetade 

träden till snickeriprodukter. Just träindustrin har varit förhållandevis stor i 

Lekeberg och snickerifabrikerna, hyvlerierna och sågarna blev med tiden rätt 

många. Här fanns även bland annat mekaniska verkstäder, väsk- och skofab-

riker, mälteri och bryggeri. 

I slutet av 1800-talet började man bryta torv ur mossarna i Lekeberg för att 

använda för att strö under djuren i ladugårdarna och stallen, som jordför-

bättring och som bränsle. Stockås torvströfabrik bör ha varit den största i 

Lekeberg med egen elektrifierad järnväg till Mullhyttan. Torvbrytning fanns 

även vid Brotorp, Fjugesta, Hinderstorp, Ingvaldstorp, Orremossen, Slästorp 

och Västanås. 

Den lokala industrins produkter kunde inte enbart avsättas i Lekeberg, utan 

såldes runt om i landet och i vissa fall även ute i världen. Möbelföretaget 

Klaessons måste vara det mest framgångsrika moderna exemplet där deras 

skapelser spreds till väntsalar, ambassader runt om i världen men även nåd-

de Saddam Husseins Irak. Walters verkstäders dressiner ska ha rullat på såväl 

svenska som utländska järnvägsspår, medan hyttvärmare från Hässelby har 

nått truckar över hela Europa och rullgardiner från Fjugesta har exporterats 

ända till Australien. 

Övergripande spår från skedet 

Stora delar av bebyggelsen i Fjugesta, Lanna och Mullhyttan 

Många affärs- och industrilokaler 

Folkbildning 
År 1842 blev det obligatoriskt för varje socken att ha en egen folkskola inom 

sina gränser. Till en början flyttade lärarna runt och bedrev undervisningen 

på olika platser, men senare byggdes fasta skolbyggnader för ändamålet. År 

1863 skildes socknarnas kyrkliga och världsliga uppgifter åt.  

 
De bleknade fasaderna på byggnaden vid 

Saltorp Grindstorp 2 påminner om den tid då 

en stor del av husen inte var rödfärgade. 

 
Västra Långgatan 22 i Fjugesta bör vara från 

1950-talet med vidbyggt garage, perspektiv-

fönster och nätt balkong på gaveln. 

 
Västra Långgatan 21 i Fjugesta med sitt brutna 

tälttak och jugendfönster kan ha byggts under 

1910-20-talen. 

 
Det välskötta dasset vid Gysta Lövsta gård har 

dörrar och takventil med snedställda spjälor 

för god luftväxling. 
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De nybildade kommunerna tog bland annat hand om fattigvården, medan 

kyrkan ansvarade för skolorna långt in på 1900-talet. Vid alla kyrkor utom 

Hidinge nya, byggdes det med tiden skolor, vilket förstärkte kyrkans gamla 

roll som socknens centrum. 

Fasta skolor inom nuvarande Lekebergs kommun 

Skolor vid kyrkorna i Edsberg, Hackvad, Hidinge gamla, Knista, Kvistbro, 

Kräcklinge och Tångeråsa. 

Skolor vid Baggetorp, Binninge, Bäcklunda, Edsbergs Sörby, Fjugesta (3 sepa-

rata skolor), Guntjugan, Hackvads Via, Hälsingsåsen, Kräcklinge Sörby, Rise-

berga/Brännebacken/Kvisserud, Lekhyttan, Linneberg, Lundby, Mullhyttan 

(2 skolor), Sixtorp, Svenshyttan, Vekhyttan (2 skolor) och Vretalund. 

När allt fler människor kunde läsa, ökade medvetenheten om de problem 

som fanns i det nya samhället. Krafterna samlades i föreningar som tillsam-

mans har kallats »folkrörelsen«. Dessa föreningar var inte bara viktiga mö-

tesplatser, deras ordnade struktur anses också ha hjälpt till att demokratise-

ra samhället. En del av föreningarna uppförde egna samlingslokaler med 

huvudsakligt stöd av sina medlemmar. 

Som en reaktion på Svenska kyrkans dominans, uppstod ny kyrklig väckelse i 

Sverige och i Lekeberg som delvis hade internationella rötter. År 1858 blev 

det tillåtet att hålla religiösa sammankomster utan närvaro av präst och 

många frikyrkliga församlingar bildades. Sedan dess har frikyrkorörelsen 

varit stark i Lekeberg och det har funnits ett tjugotal frikyrkobyggnader. År 

1971 motsvarade medlemsantalet nästan elva procent av invånarantalet i 

Lekeberg och idag har de sex kvarvarande frikyrkorna över 300 medlemmar. 

I Lekeberg utmärker sig roparerörelsen i Kvistbro socken år 1843, Heden-

grens mycket tidiga bönhus på Riseberga från 1855, missionsskolan vid Göta-

bro och den sedan år 1887 återkommande Torpkonferensen i ett nationellt 

perspektiv. 

Under slutet av 1800-talet reagerade allt fler mot alkoholens skadliga verk-

ningar, och flera nykterhetsföreningar grundades i Lekeberg. Man ska bland 

annat ha försökt att köpa in och lägga ned serveringen av alkohol vid krogen 

vid Edsbergs Sanna men utan att lyckas. 

Arbetar- och fackföreningsrörelsen tycks inte ha varit lika stark i Lekeberg. 

Vid mitten av 1900-talet nämns åtta fackförbund inom branscherna trä- och 

stenindustri, grov- och fabriksarbete samt lantarbete som hade sin huvud-

sakliga tyngdpunkt i kommunerna Hidinge och Knista. Den kooperativa kon-

sumrörelsen etablerades i Fjugesta 1915 och följdes därefter av affärer i 

Mullhyttan, Lanna och Dormen. 

Skytterörelsen har sitt ursprung i 1800-talet men de första rena idrottsföre-

ningarna i Lekeberg uppstod under 1900-talet med Fjugesta IF som före-

gångare. Dessa föreningar anlade flera egna skyttebanor och idrottsplatser. 

Från år 1939 fanns en golfbana i Lanna. Västernärkes hembygdsförening blev 

år 1929 den första hembygdsföreningen i Lekeberg. Idag finns det en hand-

full liknande organisationer i Lekeberg som äger anläggningar med mer eller 

mindre autentiska byggnader. 

 
Öster om Gysta Lövsta gård kan man följa Let-

stigens gamla slingrande sträckning en bit på 

väg mot Vintrosa Sanna. 

 
Lägenhetshuset vid Hagagatan 11 i Fjugesta 

ser ut som en rest av ett i övrigt rivet stads-

kvarter, men det har alltid stått ensamt. 

 
Snickerifabriken på Bergsgatan 7 i Fjugesta är 

byggd i trä med tättspröjsade fönster under de 

första decennierna på 1900-talet. 

 
Villan på Västra Långgatan 14 i Fjugesta är 

som ett litet jugendslott med torn och fint 

spröjsade övre fönsterbågar. 
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Övergripande spår från skedet 

Förhållandevis stark frikyrkorörelse och svag arbetarrörelse 

Folkrörelsens samlingslokaler och idrottsplatser 

Kalksten och skiffer 
Lanna ligger i södra delen av ett område med kalksten och skiffer i marken, 

som är ungefär en mil långt och som mest är cirka tre kilometer brett. Kalk-

sten har länge använts som byggmaterial i form av huggen sten men senare 

även som mer arbetad, dekorativ sten. Vid mitten av 1800-talet började man 

bryta kalk i större skala i Lanna och det fanns flera stenhuggerier och -hyvler-

ier varav det sista stenhuggeriet lades ned 1960. 

Kalkstenen och skiffern bröts i öppna dagbrott och bland annat användes 

smalspåriga järnvägar för transporterna av material till bearbetningen, och 

av färdiga produkter till Svartåbanan för omlastning och vidare befordran ut i 

landet. 

Fram till 1930-talet brände man även kalksten i särskilda kalkugnar. Den 

brända stenen »släcktes« sedan med exempelvis vatten så att den föll sön-

der –materialet kunde sedan användas till murbruk eller som jordförbätt-

ringsmedel. Först eldades ugnarna med ved, men senare även med skiffer 

som innehöll brännbara oljeämnen. Kalkbränning har också förekommit vid 

Kälkesta och Gärkilen. 

Under åren 1917-1920 försökte man utvinna skifferolja i Lanna men utan till-

räckligt gott resultat. Istället byggdes en cementfabrik som under åren 1932-

1966 blev en betydelsefull arbetsplats i området kring Lanna.  

Övergripande spår från skedet 

Bebyggelsen i Lanna 

Dagbrott och stenskrothögar 

Kalksten som byggnadsmaterial 

Framväxten av dagens samhälle 
1800-talets expansiva skede gick över i 1900-talet och ett samhälle likt det 

vid ser idag började formas. Lekeberg fick nu sina första samhällen vid sidan 

av de gamla byarna. Lekebergs kommun är inte en enhetlig historisk organi-

sation, utan har sitt ursprung i sju kommuner som bildades ur de kyrkliga 

socknarna år 1863. 

Kommunerna skulle med tiden sköta allt fler gemensamma uppgifter och de 

ansågs vid mitten av 1900-talet ha en för liten befolkning för detta ansvar. År 

1952 skapades därför två större kommunblock som omfattade de största 

delarna av västra Närke – Lekeberg och Svartå. Staten var dock ännu inte 

riktigt nöjd och år 1971 gick Lekeberg upp den nya i storkommunen Örebro.  

År 1983 blev Lekeberg en särskild kommundel inom Örebro, med ansvar för 

skola, socialtjänst, kultur, fritid, barn- och äldreomsorg. I slutet av 1980-talet 

väcktes förslag om att bilda en egen kommun av Lekeberg. 

 
Bangatan 10 i Fjugesta byggdes på 2000-talet i 

fyra våningar som kombinerat lägenhetshus 

och lokaler. 

 
Uthuset vid Södra Folkavi 5238 är en låg, tim-

rad byggnad med tillhörande dass vid ena 

gaveln. 

 
Kyrkans hus vid Storgatan 28 i Fjugesta bygg-

des som ett 1920-talsklassicistiskt bankhus och 

har vissa likheter med ett bankhus i Kumla. 

 
Slästorp 3167 är ett småbrukarställe från tidigt 

1900-tal med hyvlad panel och höga spröjsade 

fönster. 

Page 245 of 559



 

23 

Förespråkarna såg exempelvis möjligheter till ökat lokalt självstyre, medan 

motståndarna bland annat var rädda för ökade kostnader i en mindre orga-

nisation. Efter en intensiv lokal debatt och en rådgivande folkomröstning 

som lämnat ett klart ja, bildades den nya Lekebergs kommun år 1995.  

Ett planerat samhälle 

Sedan medeltiden var städerna centrum för handel och hantverk och där 

gällde tidvis andra lagar än på landsbygden. Staden kunde även ha en mer 

planerad gatustruktur och från 1870-talet fanns särskilda regler för städer-

nas hälsovård, brandsäkerhet och byggande.  

I närheten av Fjugesta stationshus uppstod det rätt snart bebyggelse i sådan 

omfattning att man började planera för ett mer ordnat samhälle. År 1906 

bildades Fjugesta municipalsamhälle, som var en avgränsad del av Knista 

kommun, där bland annat stadens regler kring byggande skulle gälla. Här 

lade man ut tänkta gator i ett rutnätsmönster som i huvudsak utgick från 

järnvägens riktning. Fjugesta blev därmed Lekebergs första samhällsplanera-

de område. På tidiga vykort stavades ortens namn ibland »Fjugestad«. 

Mellan åren 1943 och 1952 var även Mullhyttan municipalsamhälle. Här 

tycks dock intresset för den särskilda samhällsbildningen ha varit mycket 

svalt, och polis ska ha kallat till förhör eftersom man misstänkte att någon 

eller några aktivt motarbetade municipalsamhället. 

På 1930- och 40-talen började man försöka styra samhällsutvecklingen i 

Mullhyttan, Lekhyttan, Hidinge, Lanna och Hidingebro samt området med 

tänkta fritidshus vid Leken med planer. Under 1950- och 60-talen fortsatte 

man med att reglera bebyggelsen kring järnvägsstationerna samt fritidshus-

områdena vid bland annat Hemsjön och Multen. Sedan 1970-talet verkar all 

 
Sjukhemmet i Fjugesta var en av 1960-talets 

offentliga byggnader i området som koncen-

trerades till tätorterna. 

 
Järnvägsstationen och -hotellet vid Storgatan i 

Fjugesta byggdes i slutet av 1800-talet och till-

hörde de första husen i dagens Fjugesta.  

 
Friluftsbadet Sannabadet i Fjugesta stod klart 

strax innan Lekebergs kommun gick upp i Öre-

bro kommun år 1971. 

 
Delar av Lekebergskyrkans lokaler vid Kyrkvä-

gen i Fjugesta har även fungerat som vårdsko-

la, mödrahem och särskilt boende tidigare. 

 

Kartan visar de kommuner som fanns i västra Närke före 1952 års kommunre-

form. Eds = Edsberg, Fju = Fjugesta, Hac = Hackvad, Hid = Hidinge, Kni = Knista, 

Krä = Kräcklinge, Kvi = Kvistbro och Tån = Tångeråsa. 
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samhällsplanering i Lekeberg, med bara några få undantag, ha berört anting-

en Fjugesta eller Lanna. 

Det förekom även rent privata initiativ till att aktivt försöka bilda nya samhäl-

len. Omkring sekelskiftet 1900 såg en grosshandlare och en godsägare, troli-

gen oberoende av varandra, till att tomtmark styckades av för att bebyggelse 

skulle uppstå vid järnvägsstationerna Hidingebro respektive Kvistbro. 

Omhändertagande 

Under 1900-talet ökade den gemensamma sociala omsorgen i samhället. De 

gamla fattighusen blev lokala ålderdomshem, som på 1960-talet ersattes av 

nya centrala ålderdomshem i Fjugesta och Mullhyttan. Under 1900-talets 

första hälft var Västanås en kommunal fattiggård där de boende förväntades 

delta i arbetet vid gårdens jordbruk och torvmosse. På 1960-talet började en 

gemensam barnomsorg ta form med barnstugor och lekskolor i provisoriska 

lokaler. Vid mitten av 1970-talet blev Tummeliten i Fjugesta det första för 

ändamålet uppförda daghemmet i Lekeberg. Sedan dess har flera förskolor 

byggts i tätorterna medan man på landsbygden tidvis har kunnat använda sig 

av dagbarnvårdare i privata hem. 

Sedan mitten av 1800-talet har traktens läkare huserat i närheten av Eds-

bergs Sanna vid Fjugesta. År 1960 öppnade Fjugesta sjukhem med plats för 

en särskild läkarmottagning, som senare byggdes ut på 1980-talet. På 1940-

talet inrättades en distriktssköterskemottagning i en villa i Mullhyttan. Bre-

dablick i Fjugesta har tidvis använts som BB, barnhem och barnsköterskesko-

la för att slutligen fungera som ett specialålderdomshem innan det byggdes 

om till frikyrka på 1990-talet. Sedan 1930-talet har Brotorps gård använts 

som behandlingshem för kvinnor med skilda problem, medan redan nämnda 

Västanås gård en tid huserade ungdomar med narkotikaproblem. 

Växande 

År 1905 började kraftstationerna i Svartån vid Gropen och Backa kunna leve-

rera el till bygden, och flera andra anläggningar följde dem med tiden. Vat-

ten- och avloppsanläggningar började byggas ut under första halvan av 1900-

talet och då i första hand inom tätorterna. I början av 1960-talet var rinnan-

de vatten och avlopp inne i husen ännu inte en självklarhet i alla hem. 

Vid sidan av lanthandlarna byggdes flera affärshus i trakten, främst i Fjugesta 

och Mullhyttan, varav några av fick rätt ansenliga volymer i förhållande till 

övrig bebyggelse. År 1913 ersattes det gamla tingshuset vid Edsbergs Sanna 

av en imponerande byggnad i två fulla våningar som låg något närmare Fju-

gesta. 

Under första halva av 1900-talet kunde staten bevilja mindre bemedlade 

människor så kallade egnahemslån för att skaffa egen bostad eller eget jord-

bruk. Tanken var ursprungligen bland annat att förhindra emigrationen men 

även att höja den allmänna levnadsstandarden. I slutet av 1940-talet hade 

mer än 100 jordbrukslån beviljats inom Kvistbro kommun medan Hidinge 

kommun hamnade inom spannet 50-100 lån. I Kvistbro kommun sägs »rela-

tivt många« rena egnahemslån ha godkänts och några få arbetarsmåbruks-

lån gavs i Edsbergs kommun. 

 
Nuvarande Edsbergs Sanna byggdes i början av 

1900-talet. Innan dess låg ett gästgiveri och 

traktens tingshus här. 

 
På 1960-talet blev ICA vid Fjugesta Letstig 25 

Lekebergs första moderna snabbköp som med 

tiden kom att ersätta flera mindre mataffärer. 

 
Dessa fasta marknadsstånd används visserli-

gen inte längre, men får symbolisera den årli-

gen återkommande Sannamarken i Fjugesta. 

 
Det kombinerade affärs- och bostadshuset på 

Storgatan 20 i Fjugesta byggdes i början av 

1900-talet med affärslokalerna i gatuplanet. 
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Under 1900-talet fortsatte jordbruket rationaliseras och dragdjuren började 

allt mer ersättas av traktorer och skördetröskor. Antalet gårdar minskade, 

men de som fanns kvar blev desto större och specialiserade sig på färre upp-

gifter. För att få bättre villkor i branschen organiserade sig jordbrukarna i 

bland annat föregångarna till Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Man bildade 

också kooperativa lantmannaföreningar som hade lokaler nära järnvägen i 

Fjugesta, Hidingebro och Kvistbro samt i Hackvads Via. 

Ännu vid mitten av 1900-talet var jord- och skogsbruket en mycket viktig 

näring i Lekeberg. I Tångeråsa livnärde sig 90 procent av befolkningen av vad 

jorden gav och i Kräcklinge, Edsberg och Hackvad var motsvarande siffra 70 

procent. Befolkningen i Hidinge och Kvistbro befolkningar var till hälften 

jordbrukare medan Knistas industri och hantverk stod för drygt 40 procent 

av arbetskraften och jordbruket för något mer än en tredjedel. År 2012 hade 

bara 11 procent sitt arbete inom denna näringsgren i Lekeberg. 

År 1944 började delar av Villingsbergs kronopark att användas som militärt 

skjutfält och all civil bebyggelse ska vara riven inom området. Under andra 

världskriget slogs en militär bevakningsring runt krigsindustrin i Bofors för att 

undvika eventuella angrepp. I Lekeberg fanns fyra luftbevakningsstationer, 

varav tre förlades till Kilsbergens höjder. Vid stationen Ribboda i Vekhyttan 

användes kvinnliga luftbevakare för första gången i Sverige. Under 1900-

talet fanns det flera civila och militära lager i Lekeberg i händelse av krig, 

bland annat vid Trystorp, Kvistbro station, i Kvistbroskogen och vid Stockås. 

Koncentrerad verksamhet 

Under slutet av 1800-talet ökade inflyttningen till tätorterna i Sverige kraftigt 

och från 1930-talet bodde mindre än halva landets befolkning på landsbyg-

den. Industrisamhället erbjöd till en början en service som var jämnare ut-

spridd med arbetsplatser och affärer på många platser i Lekeberg. Från 

1900-talets andra hälft koncentrerades verksamheterna allt mer till tätorter-

na, delvis på grund av den ökade rörlighet som biltrafiken har erbjudit. 

Som exempel ska det ha funnits 38 mataffärer i Lekeberg år 1950 och idag är 

de bara tre. År 1950 fanns det tolv så kallade postanstalter här och idag är 

postombuden två. Före 1900-talets mitt fanns det ett tjugotal lokala skolor i 

 
Tummelitens förskola på Östra Långgatan 26-

28 i Fjugesta är nuvarande Lekebergs kom-

muns äldsta ursprungliga förskolebyggnad. 

 
Denna mustiga villa på Vallgatan 15 i Fjugesta 

byggdes i början av 1900-talet med rusticerade 

hörnkedjor och markerade takfotstassar. 

 
Tingshuset på Vallgatan 15 i Fjugesta från 

1913 ger ett mäktigt intryck som förstärks av 

ekarna längs Fjugesta Letstig. 

 
Östra Långgatan 10-12 i Fjugesta i kvarteret 

Borgmästaren var ett av Stiftelsen Lekebergs-

hus första lägenhetshus. 

 

Bilden visar ursprunget för Lekebergs kommun från 1863 tills idag. Bokstaven T i 

en romb markerar att den tidigare kommunen Tångeråsa gick upp i Lekeberg 

1967 efter att ha varit en del av Hallsbergs kommun åren 1965-1966. Bokstaven 

K står för att största delen av f.d. Kvistbro kommun år 1967 gick upp i Lekeberg. I 

princip alla kommunförändringar orsakade livliga lokala diskussioner och det 

fanns många förslag på hur gränserna skulle dras. 

 

Edsbergs kn 

1863-1951 

Hackvad kn 

1863-1951 

Hidinge kn 

1863-1951 

Kräcklinge kn 

1863-1951 

Tångeråsa kn 

1863-1951 

Knista kn 

1863-1951 

Viby kn 

1952-1964 

 

Kvistbro kn 

1863-1951 

Mullhyttan mp 

1943-1952 

Svartå kn 

1952-1966 

Lekeberg kn 

1952-1970 

Örebro kn 

1971- 

Lekeberg kn 

1995- 

Degerfors kn 

1863- 

K 

Fjugesta mp 

1906-1962 
Hallsberg kn 

T 
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Lekeberg – eleverna flyttades successivt över till nya skolor i Hidinge 1951, 

Mullhyttan 1958 samt i Fjugesta 1962. Man ansåg att centralskolorna skulle 

ge bättre undervisning då lärarna nu bara behövde ha hand om en årskull åt 

gången. Vid mitten av 1970-talet var Lekebergsskolan Örebro kommuns 

enda högstadieskolan på landsbygden. 

Efter andra världskriget rådde allmän bostadsbrist i Sverige vilket ledde till 

att man började bygga hyreshus i större skala i landet. I Lekeberg tycks de 

första renodlade flerbostadshusen ha uppförts i början av 1950-talet. Till de 

tidigaste exemplen hörde de särskilda hyreshus för äldre som kallades pen-

sionärshem och som byggdes i Fjugesta, Mullhyttan och Skärmartorp. 

Under de kommande decennierna byggdes hyreshus främst i Fjugesta men 

även i viss omfattning i Mullhyttan, där ett kombinerat hus med bostäder, 

brandstation, samlings- och affärslokaler stod klart år 1951. Stiftelsen Leke-

bergshus verkade under åren 1962-1970 och färdigställde 180 lägenheter. I 

Fjugesta byggde man under 1960-talet vattentorn, två för tiden moderna 

snabbköp samt utomhusbadet Sannabadet i Fjugesta.  

På 1960-talet uppstod tanken att bygga en miljon nya bostäder i Sverige. Det 

så kallade miljonprogrammet förknippas främst med höghus i förorter, men 

en stor andel av det som byggdes fram till mitten av 1970-talet var lägre 

hyreshus och villor. Under denna era byggdes bland annat småskaliga hyres-

hus i kvarteret Tallen i Fjugesta och vid Furugården i Mullhyttan. Villakvarte-

ren i norra Fjugesta utvidgades och längs delar av Carlsforsvägen i Mullhyt-

tan och vid Norrhagevägen i Lanna byggdes också en del hus. Under 1970-

talet tillkom även industriområdena i utkanterna av Fjugesta dit bland annat 

möbelföretaget Klaessons flyttade. 

I Örebros kommunplan för bland annat Lekeberg från år 1974 meddelades 

att det översiktliga målet för området var att »motverka befolkningsminsk-

ningen«. Fjugesta sågs då som en ort med förhållandevis väl utbyggd service 

dit man flyttade in från omgivande landsbygd. 

Under 1980-talet byggdes några områden med hyreshus i Fjugesta och i 

början av 1990-talet byggde flera gruppboenden på samma ort. Strax efter 

att Lekeberg åter blev egen kommun, ersattes den ödelagda bangården i 

Fjugesta av ett torg med nya affärshus. 

Under 2000-talet har många villor tillkommit i västra Lanna vilket har lett till 

att nya förskolor byggts och att skolan i Hidinge har utökats rejält. Inom 

orten finns ingen livsmedelsaffär eller motsvarande handel. 

Övergripande spår från skedet 

Service och offentliga lokaler koncentrerad till tätorterna 

Fjugesta som Lekebergs huvudort 

Färre men mer mekaniserade och specialiserade jordbruk 

 
Kräcklinge kyrka med separat gravkor. Kyrkans 

torn revs på 1700-talet och ersattes med en 

klockstapel. 

 
Denna sommarstuga på Sjökullestigen 22 i Tor-

hyttan var ursprungligen en del av ett större 

timmerhus i Hasselfors som flyttades hit. 

 
Kvarteret Tallen på Ekhagagatan 1-13 i Fjuges-

ta är ett av miljonprogramsårens mer småska-

liga lägenhetsområden. 

 
På Torntorpstigen 6 i Torhyttan ligger detta 

fritidshus med mycket öppen och ogenerad 

planlösning. 
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Befolkning 
Av socknarna i Lekeberg var Hackvad den till ytan minsta och Kvistbro den 

största. Under 1600-talets stormaktstid (område 1 i diagrammet) ökade folk-

mängden i socknarna Hidinge, Knista och Kvistbro mest, vilket troligen var 

ett resultat av att bergsbruket fick ett uppsving. Medan Hackvad, Kräcklinge 

och Tångeråsa visar en relativt försiktigt ökning av folkmängden från 1700-

talets mitt, växte de övriga desto mer.  

På 1870-1880-talen hade alla socknar i Lekeberg utom Knista sin största folk-

mängd någonsin (område 2 i diagrammet) och räknade nästan 12 500 invå-

nare tillsammans! Efter detta började siffrorna tydligt dala nedåt för Leke-

berg, medan riket som helhet fortsatte att öka sin befolkning vid samma tid. 

Emigrationen i slutet av 1800-talet ska inte ha påverkat Lekeberg i någon 

större omfattning, istället ska industrin i tätorterna ha dragit till sig folk från 

landsbygden. I början av 1900-talet ökade befolkningen något i socknarna 

Hidinge, Knista och Kvistbro, men ökningen höll sig bara långsiktigt i Knista 

socken, där Fjugesta ligger. Ökningen kan bero på att dessa tre socknar di-

rekt berördes av Svartåbanans tillkomst år 1897. 

Kvistbros drastiska minskning av befolkningen på 1960-talet beror huvudsak-

ligen på att brukssamhället Svartå fördes över till en annan kommun. De 

flesta socknar nådde botten i antalet invånare på 1970-80-talen (område 3 i 

diagrammet) för att sedan svagt öka eller stabilisera sig.  

Ur diagrammet kan man alltså läsa en stadigt växande befolkning till 1800-

talets senare del och sedan en generell minskning. Under perioden 1880-

1990 förlorade Tångeråsa drygt 90 procent av sin befolkning medan Knista 

samtidigt ökade med 40 procent.  

 
Vid Slästorp ligger Lekebergs mest kompletta, 

äldre torvströfabrik. Den drevs av vattenkraft 

och uppges bara ha fungerat så länge vattnet i 

dammen stod tillräckligt högt. 

 
Ängatorp 6105 tillhör en av jordbrukarsamhäl-

lets större typer av bostadshus, som normalt 

byggdes med en planlösning som normalt var 

uppdelad i sex rum per plan. 

 

Diagrammet visar befolkningsutvecklingen i de sju socknar som ingår i dagens 

Lekeberg under perioden 1571-1990. 
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År 1890 bodde nästan 300 personer vardera i byarna Vekhyttan och Lanna, 

vilket bör ha gjort dem till de största byarna i Lekeberg. År 1900 hade Lanna 

475 invånare och Fjugesta hade vuxit till drygt 370. 

Under perioden 1960-2010 har folkmängden i Mullhyttan varit relativt stabil, 

medan Fjugesta och Lanna ökade sin befolkning med något mer än 40 pro-

cent vardera under samma tid. Tätorten Lanna har numera fler invånare än 

Mullhyttan. 

Nutid 
Dagens Lekeberg omfattar 481 kvadratkilometer och i slutet av 2014 bodde 

här 7 363 personer. Fjugesta är den största tätorten med 2 121 invånare, 

följt av Lanna med 530 och Mullhyttan med 503 invånare. Gropen, Hidinge 

och Kvistbro tillhör gruppen småorter som år 2010 hade 261 invånare till-

sammans. Lekeberg tillhör de fyra minsta kommunerna i Örebro län – både 

räknat till yta och befolkning. Dåvarande Glesbygdsverket kallade Lekeberg 

för en tätortsnära landsbygdskommun medan EUs statistikbyrå Eurostat 

klassar Lekeberg som glest befolkat. En fjärdedel av Lekebergs 2 460 en- eller 

tvåfamiljshus räknas som fritidshus och flerbostadshusen rymmer 553 lä-

genheter. Ur ett nationellt perspektiv sticker befolkningen i Lekebergs ut på 

åtminstone två områden. 

År 2010 var Lekeberg den kommun i Sveriges som hade den näst största an-

delen (53,41 procent) av befolkningen som var bosatta utanför tätorterna 

År 2014 var Lekeberg den kommun i landet med lägst andel (4,3 procent) 

personer som är födda utanför Sveriges gränser 

Lekeberg har högst andel företagare i Örebro län, pendlingen till arbeten ut-

anför kommunen är rätt stor och arbetslösheten är relativt låg. Lekebergs 

kommun är den största arbetsgivaren och Pontus Björks Åkeri AB den största 

privata dito. Arbetstillfällena inom jordbruk och skogsbruk är förhållandevis 

många jämfört med landet som helhet. 

Lekeberg har högst andel företagare i Örebro län, pendlingen till arbeten ut-

anför kommunen är rätt stor och arbetslösheten är relativt låg. Lekebergs 

kommun är den största arbetsgivaren och Pontus Björks Åkeri AB den största 

privata dito. Arbetstillfällena inom jordbruk och skogsbruk är förhållandevis 

många jämfört med landet som helhet. 

Bebyggelse 
I det här avsnittet ges exempel på bebyggelse som har funnits och finns i 

Leke¬berg samt en övergripande beskrivning av några typer. 

Genom historien har man ofta strävat efter att lägga bebyggelse på så torr 

och stabil mark som möjligt. Man undvek därför att bygga i sänkor, låglänta 

om¬råden och på lerig jord men däremot gärna på förhöjningar i landskapet. 

Det hände också att man återanvände material från hus när man byggde nya 

bygg¬nader eller så flyttade man hela byggnader till nya lägen – till exempel 

vid arvsskiften eller under 1800-talets skiftesreformer. Hus som är byggda av 

ligg¬ande timmer är konstruerade så att de kan relativt lätt kan plockas isär 

och byggas upp igen. 

 
Lekebergsskolan kom att ersätta många lokala 

skolor och var en tid Örebro kommuns enda 

högstadieskola utanför staden. 

 
Denna bod norr om Norra Övratorp är byggd 

med olika breda brädor som ger byggnaden ett 

livfullt intryck trots sitt enkla yttre.  

 
Södra Holmsjön är en av Kilsbergens många 

skogssjöar och här finns även den västligaste 

bebyggelsen i Lekeberg. 

 
Denna milsten längs Letstigen öster om Fjuges-

ta är en av fem i Lekeberg som restes år 1781 

under E A Francs tid som landshövding. 
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Före 1800-talets senare del följde husen normalt den lokala byggnadstradi-

tionen med rätt små inbördes varianter. Efter det började det bli vanligare 

att bygga hus efter särskilt framtagna typritningar eller efter ritningar som 

togs fram av en byggmästare eller i vissa fall av en arkitekt. Lekeberg domi-

neras idag av hus med uttryck från främst 1800-talet och framåt. 

Förändring 

Precis som allt annat, förändras bebyggelsen med tiden och olika typer av 

byggnader kommer och går. Numera är utedass, särskilda tvätt- och bakstu-

gor, bysmedjor och ängslador sällsynta, medan garage, bostadshus i ett plan 

och fritidshus är desto mer vanliga. Det är dessutom ovanligt att man bygger 

hus i massivt, liggande trä, och istället är hus av lösvirke eller färdiga vägg-

element av betong eller trä standard. 

 

Kartan visar befolkningen i Lekeberg år 2013. Inom de mörkare kvadraterna bor 

51-200 personer och inom de ljusare bor 1-50 personer. Inom tätorterna är kva-

draterna 250 m stora och utanför är varje sida en kilometer. Det gör att Fjugesta, 

Gropen-Kvistbro, Skärmartorp-Lanna-Hidingebro, Vekhyttan, Brotorp-Staveläng 

och Hackvads Via räknas som de mer tätbefolkade delarna av kommunen. Mull-

hyttan är en tätort men dess befolkning bor troligen för glest för att orten ska 

räknas som tätbebyggd enligt denna metod. © Boverket, SCB 

 
Ladugården vid Övre Gysta bör ha byggts i bör-

jan av 1900-tal och den livfulla fasaden utgörs 

av både vit puts, tegel och rödmålat trä. 

 
I skogen norr om Kråkemotorp kan man ana en 

mörkare skiftning i marken som troligen är 

resterna efter en kolmila. 

 
Bygatan genom Norra Övratorp kantas delvis 

av stenmurar varav den östra sträcker sig flera 

hundra meter längs vägen. 

 
Denna villa på Möbelvägen 10 i Gropen bygg-

des av en fabrikör som senare gick i konkurs 

och aldrig inredde övervåningen. 
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Små stugor 

På landsbygden var de små stugorna vanliga, åtminstone under 1800-talet. 

Här bodde de »normalfattiga« såsom daglönare och enklare hantverkare, 

som vanligtvis varken ägde marken eller huset de bodde i. Det var enkla 

byggnader med ett rum som ofta fungerade som både kök, vardagsrum och 

sovrum. De byggdes ofta med väggar av liggande timmer och taket kunde 

vara täckt med exempelvis grästorv eller spån. Dessa hus kunde läggas i 

utkanten av byns eller gårdens marker där marken inte var idealisk för od-

ling. Av dessa små bostadshus är få idag bebodda året om och de som finns 

kvar fungerar istället som fritidshus. 

Markägarnas hus 

De vanliga markägarnas bostadshus var fram till 1800-talet ofta traditionella 

enkel- eller parstugor med ett kök och en eller två kammare. Husen var nor-

malt byggda i liggande timmer och kunde ha en eller två våningar. På taken 

kunde det ligga exempelvis grästorv eller spån. I Lekebergslagen kunde bo-

stadshusens skorstenar vara krönta med gjutjärnskronor. Längre fram kläd-

des ytterväggarna med sågad panel av trä och på taken lades tegelpannor. 

Till gårdarna hörde ladugårdar och olika sorters uthus av trä. 

Under senare delen av 1800-talet började äldre hus ersättas av byggnader 

med så kallat sexdelat plan. De byggdes mer resliga, med större fönster och 

brantare tak än vad som var vanligt tidigare. Väggarna kunde vara av hyvlat 

trä som målades med oljefärg. Nu började även röd slamfärg bli vanlig. 

Villan i det tidiga industrisamhället 

Dessa villor byggdes under 1900-talets tre första decennier. De uppfördes i 

huvudsak av trä – ofta i restimmersteknik eller som plankhus. Fasaderna 

kunde vara putsade eller klädda med hyvlad träpanel i olika mönster som 

målades med röd slamfärg eller oljefärger. Fönstren gjordes större än på de 

traditionella husen och taken kunde täckas med tegelpannor, plåt eller tak-

papp. Husen byggdes ibland med en inre korsvägg vilket delade upp plan-

lösningen i fyra delar. Till husen byggdes uthus av trä med plats för exempel-

vis ved, redskap, dass och tvättstuga. Dessa villor uppfördes i första hand i 

industri- och järnvägssamhällena men förekommer även på den rena lands-

bygden. 

Tomterna var rätt stora, avgränsades av staket eller buskar och gav möjlighet 

att odla för egen försörjning. Dessa villor kan sägas visa på en brytningstid 

mellan jordbrukarnas självförsörjning och ett ännu inte fullt utvecklat löne- 

och tjänstesamhälle. 

Villan i tjänstesamhället 

Från 1940-talet började villornas fasader allt oftare vara putsade eller klädda 

med tegel. Bostadshusen byggdes gärna i ett plan med friare rumsindelning. 

Taken täcktes normalt med takpannor av tegel eller betong. Regelrätta skor-

stenar slutade vara ett självklart inslag och fönstren försågs normalt inte 

med glasskiljande spröjsar. Istället för uthus byggdes garage i direkt anslut-

ning till eller nära bostadshusen. Dessa villor byggdes i huvudsak i tätorterna 

men även mer sporadiskt på landsbygden. Tomterna gjordes mindre än 

förut, husen hamnade närmare varandra och staketen blev mindre vanliga. 

 
På Orramossen vid Mullhyttan kan man se spår 

av torvbrytningen i de mörkare, parallella par-

tierna som är torvgravar. 

 
Det tidigare civilförsvarsförrådet i Kvistbrosko-

gen påminner om kalla krigets dagar med sin 

slutna betongkonstruktion. 

 
Gropens kraftstation från tidigt 1900-tal är en 

av många verksamheter som har använt Svar-

tåns vattens strömmande kraft. 

 
Denna lilla verkstad i tegel vid Hyvelvägen 6 i 

Gropen är ett exempel på Lekebergs småskali-

ga företagskultur. 
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Trädgårdarna fick mer karaktär av prydnad och plats för rekreation, än som 

odlingsbar mark.  

Hyreshus 

I Lekeberg började man bygga renodlade hyreshus under andra halvan av 

1900-talet och delvis med syfte att ordna bostäder åt pensionärer. Husen 

byggdes i flera våningar med i huvudsak samma material som villorna från 

samma tid. Till dessa byggnader kunde det bland annat höra garagelängor, 

uthus och separata tvättstugor men även grönytor och lekplatser. Områden 

med samlade hyreshus är få i Lekeberg, men sådana hus förekommer främst 

i Fjugesta och Mullhyttan. 

Fritidshus 

Fritidshus började byggas mer allmänt i Lekeberg från 1940-talet i samband 

med anställdas utökade möjligheter till betald semester. De byggdes relativt 

enkla och i första hand av trä. Tomterna varierade i storlek men ofta finns 

det plats för mindre uthus och trädgårdsland där. Mer samlade områden av 

fritidshus förekommer i Lekebergs västra, skogiga del. 

Industribyggnader 

Sen början av 1900-talet har man uppfört olika typer av industri- och lager-

byggnader i Lekeberg, och då främst i industri- och järnvägssamhällena. De 

varierade kraftigt i skala och uttryck, där de tidigare kunde vara byggda i trä 

med tätt spröjsade fönsterbågar och de senare uppfördes i icke brännbara 

material och med stora portar. Till dessa byggnader hörde bland annat hård-

gjorda ytor, lastbryggor och transportsystem. 

Lästips 

Följande böcker kan ge en inblick i såväl stil- och arkitekturhistoria som bygg-

nadsteknik som rör hus i Sverige och i Lekeberg. 

– »Den svenska arkitekturens historia 1000-1800« och »Den svenska arkitektu-

rens historia 1800-2000« av Bedoire 

– »Så byggdes husen 1880-2000 - arkitektur, konstruktion och material i våra 

flerbostadshus under 120 år« av Björk, Kallstenius och Reppen 

– »Så byggdes villan - svensk villaarkitektur från 1890 till 2010« av Björk, Nordling 

och Reppen 

Vad formade Lekeberg? 
Lekeberg är inte en historisk enhet, utan bygger på sju tidigare socknar som 

innehåller flera skilda berättelser. Lekebergs landskap formades i grunden av 

den geologiska historien och den senaste inlandsisen – med bördiga slätter i 

öster; magrare jord, skog och berg i väster och ett slags mellanting däremel-

lan. Medan den bördiga jorden först drog till sig människor och skapade det 

öppna jordbrukslandskapet, lockade bergsbruket folk att bosätta sig i skogs-

trakterna längre västerut.  

Det strömmande vattnet och järnvägen gav industrialiseringen fart och ledde 

till att nya samhällen bildades. Samtidigt flyttade allt fler människor från 

landsbygden till tätorter utanför Lekeberg. Näringarna i Lekeberg koncentre-

rades med tiden allt mer till samhällena och dit förlades också de offentliga 

verksamheterna. Varken industrierna eller samhällena blev däremot särskilt 

 
Dansbanan vid festplatsen vid Gropadammen 

får symbolisera Gropafesten som har sitt ur-

sprung i 1930-talet. 

 
De fyra portarna visar tydligt att huset varit 

Gropens brandstation. Färgerna vitt, rött och 

gult ger huset extra liv. 

 
Kvistbros spånklädda kyrka byggdes i samband 

med bergsbrukets uppsving under stormakts-

tidens krigsår med ökat behov av järn. 

 
Nalavi Haga är ett av flera mindre hus som 

ligger i ett typiskt område med torp, i utkanten 

av en by, på gränsen mot skogen. 
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stora och landsbygden behöll en förhållandevis stor andel av sin befolkning. 

Därför har vi varierande landskap i Lekeberg, en befolkning som är någor-

lunda jämnt spridd över hela kommunen samt mindre tätorter och företag. 

Reflektioner 
Lekeberg kan sägas vara byggt på en tendens där man pendlat mellan det 

lilla och det mer storskaliga, kanske på bekostnad av närheten mellan män-

niskor. Socknarna och byarna blev storkommuner som slutligen blev Leke-

bergs kommun. De lokala fattigstugorna och byskolorna blev ålderdomshem 

och centralskolor. Arbetsplatserna, handeln och servicen flyttade längre bort 

från människorna i takt med snabbare och mer allmänt tillgängliga trans-

portmedel. Nu växer Lanna utan att någon mataffär eller annan vardaglig 

handel finns på orten. Avståndet mellan platsen där man bor och tjänar sitt 

uppehälle är inte lika självklart som det var i jordbrukarsamhället.  

Vad kommer framtiden säga om vår samtid? Vilka fysiska spår kommer den 

digitala tidens bruk av internet lämna i Lekeberg? Kommer »nätet« exem-

pelvis slå ut lokal handel eller tvärtom leda till ökad sysselsättning genom 

möjlighet till distansarbete och fler e-handelsbolag? Hur kommer samhällets 

organisation och föreningsliv på lång sikt att beröras av ökad distansering 

och nya digitala möjligheter? 

För 50-100 år sen levde en större andel av befolkningen av vad den egna 

jorden gav och antalet småindustrier och affärer var större jämfört med idag. 

Trots detta perspektiv anses Lekebergs invånare ha länets högsta grad av 

företagsamhet. Hur kommer företagsstrukturen se ut i framtiden och kom-

mer de många småföretagen fortsätta att vara Lekebergs framtid? 

Vi både formar och formas av den närmiljö vi lever och verkar i. Kulturmiljö-

erna i Lekeberg varierar rejält – från storslaget slättland till mer slutna sko-

gar, från slottsliknande anläggningar till enklare torp, från samlade tätorter 

till spridd bebyggelse, från fattiga till mer välbärgade förhållanden, från sam-

manhang med tydlig äldre prägel till modernare miljöer, och så vidare. Hur 

har Lekebergs invånare påverkats av de fysiska kulturmiljöer de verkat i och 

hur kan detta märkas av idag? 

Från 1880 till 1970 halverades Lekebergs invånarantal innan trenden började 

vända uppåt igen. Trots att befolkningen växer i Lekeberg, är den ändå inte 

större idag än för drygt 200 år sen. Hur många invånare kan Lekeberg rymma 

om man följer dagens standard och var kommer man att välja att bosätta sig 

i så fall?  

Byarna Lanna och Vekhyttan var stora i slutet av 1800-talet, men de fick se 

sig slagna av Fjugesta och Mullhyttan som etablerade sig som järnvägs- och 

industriorter under 1900-talet. Lanna drar åter till sig nya invånare delvis 

tack vare närheten till vägen till Örebro. Kommer Lannas betydelse en dag 

överglänsa de andra orterna i Lekeberg? En förhållandevis stor andel av in-

vånarna i Lekeberg bor utanför tätorterna sett i ett nationellt perspektiv – är 

det ett tecken på en attraktiv landsbygd eller mindre attraktiva tätorter? Hur 

hade dagens Lekeberg sett ut om inte järnvägen hade byggts? Kunde bergs-

bruket ha levt kvar längre om järnvägen hade kommit tidigare och om banan 

dragits närmare Kilsbergen? 

 
Riseberga amfiteater byggdes på 1930-talet 

med över 1000 sittplatser. Platsen används för 

skolavslutningar och scenkonst. 

 
Höjens gård är en av storgårdarna på det bör-

diga slättlandet i östra Lekeberg. Huvudbygg-

naden har drag från tidigt 1800-tal. 

 
Det gula fasadteglet och de spröjslösa fönstren 

gör Tryggebodavägen 20 i Mullhyttan till en 

tydlig villa från tiden kring 1900-talets mitt. 

 
Lokstallet vid Ingvaldstorps torvströfabrik står 

tyvärr tomt men spåren genom det enkla skju-

let finns kvar. 
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Förhållningssätt 

Om man kan »läsa« spåren i en kulturmiljö, kan den alltid berätta något om 

den tid den existerat under. Därför kan vi påverka vår gemensamma kultur-

historia genom att förhålla oss till vår omgivning på olika sätt.  

Kännetecken 
De särskilt värdefulla kulturmiljöerna ger oss möjlighet att förstå vad som 

har varit och varför omgivningen ser ut som den gör, samtidigt som de kan 

ge oss perspektiv på vår egen tid. Dessa kulturmiljöer är en gemensam, na-

tionell angelägenhet och ansvaret för dem delas av alla. Man ska visa hänsyn 

och vara aktsam mot kulturmiljöerna och se till att minimera skadorna på 

dem. Samtidigt är kulturmiljöerna en del av historiens gång och de bör få 

utvecklas och förändras för att kunna leva vidare. 

En särskilt värdefull kulturmiljö kännetecknas av att en stor andel av miljöns 

historiska uttryck finns lätt avläsbara i miljön. Det kan handla om att en aff-

ärs- eller industribyggnad ännu används för sitt syfte och att huset i sig har 

kvar flera former och detaljer som är typiska för den tid då byggnaden exi-

sterat under. 

Även ett landskap kan vara värdefullt om det exempelvis finns klara spår av 

jordbruk där, om ett område har präglats av brytning av sten eller om sam-

hällsmönster är lätt avläsbara. 

Förutom kulturhistoriska värden, kan kulturmiljöerna samtidigt även inne-

hålla kvaliteter som förknippas med bland annat ekonomiska, estetiska, 

sociala och rekreationsvärden som ger miljöerna ökad betydelse. 

En byggnads karaktärsdrag kan ligga i såväl mindre detaljer som i större 

hel¬heter, och det är viktigt att skilja mellan och jämföra olika utföranden på 

bygg¬nadsmaterial och tekniker. Exempelvis ger fönster med glasskiljande 

spröjs ett helt annat intryck än fönster med lösa »fuskspröjs«, takpannor av 

bränd lera har inte samma uttryck som de av betong eller av tegelimiterande 

plåt, handbilat timmer skiljer sig från maskinbearbetade timmerpaneler och 

hur långt in öppningarna i en fasad ligger ger stor betydelse för helhetsin-

trycket. Även volymer och ytor hos byggmaterial skiljer sig åt mellan olika 

byggnader, liksom hur de förhåller sig inbördes till varandra. 

Varsamhet 
Det finns sällan en enda lösning som passar i alla situationer av förändring, 

men tänker man efter före och är varsam, kommer man en bra bit på vägen! 

 
Vid Riseberga gård finns flera arbetarbostäder 

med brutet tak i 1920-talsstil. Det bortre huset 

är något större och kan vara förmansbostad. 

 
Torpet vid Hinderstorp 218 hör till de mindre 

bostadshusen i Lekeberg och visar en mycket 

enkel miljö. 

 
Bergbacken 13 i Mullhyttan är en slätputsad 

villa från mitten av 1900-talet med spröjslösa 

fönster, källarvåning och betongtrappa. 
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Alla byggnader samt alla anläggningar som kräver bygglov, ska nämligen 

för¬ändras varsamt enligt Plan- och bygglagens kapitel 8 § 17-18. Man ska då 

ta hänsyn till objektets karaktärsdrag och ta tillvara deras »tekniska, historis-

ka, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden«. Det kan bland 

annat innebära att man 

– har ett resurseffektivt tänkande och ser till att i första hand reparera det som 

går och begränsar ingreppen i det befintliga. Trävirket i äldre fönster är som 

exempel i många fall av god kvalitet som gör de värda att restaurera. Därmed 

måste inte fönstren inte automatiskt bytas när de är slitna. 

– väljer former, lösningar, material och metoder som utgår från objektets egen-

skaper, karaktär och långsiktiga fortlevnad samt omgivningens övergripande 

karaktär. En ljus, putsad funkisbyggnad bör exempelvis inte kläs helt med mörk 

träpanel, medan ett tillbygge kan utformas så att dess utseende skiljer sig från 

det ursprungliga huset. 

– tidigt diskuterar förändringar med exempelvis en arkitekt eller antikvarie, 

teknisk expertis men gärna även med eventuella brukare. Personer med olika 

bakgrund kan ge värdefulla perspektiv på saker som i slutänden leder till bättre 

lösningar än vad det var tänkt från början. 

– antar ett långsiktigt perspektiv på objektet som exempelvis gör det möjligt att i 

framtiden underhålla och förnya delar utan att behöva ta till för stora åtgärder. 

Vissa nyare byggmaterial, såsom underhållsfria fasader av plast, kan fungera en 

tid men vad gör man om leverantören försvinner och det inte finns material ett 

laga med? 

Om man är på väg att förändra en kulturmiljö är det därför mycket viktigt att 

fundera på vad miljön kommer att kunna säga före och efter det att åtgär-

derna är klara. Ska förändringar göras diskreta och i linje med det befintliga 

utseendet så att de smälter in i miljön och nästan framstår som ursprungli-

ga? Är det bättre att göra ett tydligt tillägg som sticker ut från vad som redan 

finns och som ärligt anger vad som är nytt och inte? 

Det allmänna kravet på varsamhet kan tyckas medföra en hög utgift på kort 

sikt, men sätter man investeringen i ett längre perspektiv blir kostnaden per 

år oftast lägre. Varsamhet kan även handla om att avstå från att utföra åt-

gärder vilket där¬med innebär en ekonomisk besparing. 

Byggnader, tomter och allmänna platser ska enligt Plan- och bygglagen hållas 

i vårdat skick och underhållas med utgångspunkt i omgivningens karaktär 

och objektets kulturhistoriska värden. 

Förvanskning 
Enligt Plan- och bygglagens kapitel 8 § 13 får inte särskilt värdefulla kultur-

miljöer förvanskas. Detta gäller oavsett om kulturmiljön har beskrivits i ett 

kulturmiljöprogram eller något liknande dokument, eller inte. En förvansk-

ning kan enligt domar i Regeringsrätten innebära att en kulturmiljös väsent-

liga egenskaper, genuina karaktär eller särart påverkas starkt negativt. Även 

åtgärder i en enskild byggnad som förändrar ett områdes särskilda värden 

negativt kan räknas som en förvanskning. 

Samtidigt är det viktigt att påpeka att förbudet att förvanska en kulturmiljö 

inte innebär ett förbud mot alla sorters förändringar. Om man äger en sär-

 
Bostadshuset vid Sörhult Svaneborg är ett av 

många hus i trakterna av Mullhyttan som har 

brutet tak. 

 
Villa på Bergacken 7 i Mullhyttan från 1970-

talet med tidstypisk fasad av mexisten och 

brunt trä med »joddlarbalkong« på gaveln. 

 
Smedjan vid Ålundavägen 28 i Mullhyttan hör-

de till Walters verkstäder som var ett av ortens 

många småföretag under 1900-talet. 

 
Hållplats vid Bälsåsby öppnades på 1920-talet 

och idag finns väntkuren, plattformen och 

namnskylten kvar. 
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skilt värdefull kulturmiljö, är det viktigt att identifiera vad det kulturhistori-

ska värdet i miljön innebär och hur det tar sig uttryck i exemeplvis olika 

karaktärsdrag. 

Exempel 
För att sätta begreppen karaktärsdrag, varsamhet och särskilt kulturhisto-

riskt värde i ett sammanhang, kan man betrakta den byggnad som används 

som Lekebergs kommunhus. 

Vid mitten av 1940-talet brann Klaessons möbelfabrik i centrala Fjugesta ned 

till grunden. Den nya fabriken uppfördes strax därefter i funktionalistisk stil, 

med platt tak och horisontala fönsterband som troligen bara bröts av de 

pelare som byggnaden huvudsakligen bars av. Ovanför huvudingången på 

det avrundade, sydliga hörnet fanns ett trapphus med ett vertikalt glasparti, 

som gjorde att de som gick mellan de tre våningarna måste ha synts väl 

utifrån. 

 

Klaessons möblers funktionalistiska fabriksbyggnad på 1970-talet. Bilden är 

hämtad ur Örebro stadsarkivs samlingar och har beteckningen SBK-U-0422. 

Karaktärsdrag 

Byggnadens karaktärsdrag utgjordes av dess strama och enkla, lågt rektangu-

lära yttre form med en slät, ljus fasad utan framträdande dekorationer. Rad-

erna av fönster som bildade långa band och det glasade trapphusets runda-

de form tillhör också de ursrungliga karaktärsdragen. 

Kraftiga ombyggnader 

På 1970-talet flyttade Klaessons möbler sin produktion till nybyggda lokaler 

och efter det fungerade huset som kontor åt bland annat Lekebergs kom-

mundelsnämnd och Försäkringskassan. På 1980-talet var huset klätt med 

röd, trapetskorrugerad plåt och hade låga fönster utan glasskiljande spröjs. 

Lekebergs kommun återuppstod år 1995 och sedan dess har byggnaden huv-

udsakligen varit säte för en stor del av kommunens administrativa personal. 

Efter det har även en ny ingång tagits upp i östra fasaden, trapphuset med 

sitt glasparti har tagits bort och ett sadeltak lagts ovanpå det gamla. 

 

 
Bostadshuset vid Kräcklinge Lilla Nilsagården 

har drag från tidigt 1900-tal och mitt i grus-

gången finns en gräsrundel. 

 
Missionshuset vid Mullhytte letstig 17 är ett av 

de äldsta i Lekeberg och har något mindre 

volym än de som byggdes senare. 

 
Lägenhetshuset vid Furuvägen 8 i Mullhyttan 

har mörkare fasadtegel och spröjslösa fönster 

med sidoluft, och bör vara från 1960-talet. 

 
Kvistbro banvaktstuga byggdes omkring sekel-

skiftet 1800-1900 och tillhör järnvägens mindre 

uppmärksammade miljöer. 
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Kommunhuset i maj 2014 med sin röda plåtfasad, nya entré och sadeltak. 

Varsamhet och förvanskning 

Eftersom åtgärderna genomfördes under en tid då dagens tankesätt möjli-

gen tillämpades på kyrkor och slott, blir resonemanget lätt hypotetiskt vilket 

är ett pedagogiskt problem. I detta avsnitt förutsätts att 1970-talets ombygg-

nad dels syftade till att anpassa huset till sin nya funktion som kontor, och 

dels var tänkt att minska värmeförlusterna genom ytterväggarna. 

Ombyggnaden av kommunhuset skulle med idag kallas ett mycket tydligt ex-

empel på en förvanskning utan varsamhet. När man bytte ut majoriteten av 

fönstren och klädde in huset i plåt med extra isolering bakom, tog man var-

ken hänsyn till byggnadens karaktärsdrag eller såg till att begränsa ingreppen 

och reparera det som fungerade. Den ursprungliga putsen var en mer lång-

siktig lösning än plåten, som är svårare att laga och underhålla utan att byta 

ut materialet. De äldre fönstren kan sannolikt ha varit gjorda av trä av hög 

kvalitet som hade gjort dem värda att renovera, men de byttes istället ut. 

Med ett varsamt perspektiv kunde man istället ha behållit den putsade fasa-

den som enkelt kunde ha bättrats på med tiden. Även de ursprungliga fön-

stren, som hade avgörande betydelse för byggnadens karaktär, kunde ha 

bevarats. Med regelbundet underhåll och reparationer hade de kunna hålla 

under en mycket lång tid. Värmeförlusterna kunde istället ha minskats med 

förbättrad tätning av fönsterbågarna och extra innerrutor samt genom bätt-

re klimatstyrning och ventilation av huset. 

Särskilt värdefull? 

Klaessons möbler fick stor spridning över Sverige och satte en tid orten på 

världskartan. Byggnaden borde därmed i sig ha ett stort kulturhistoriskt 

värde, men vad berättar kommunhusets yttre idag om byggnadens historia? 

De större skyltarna på fasaden visar att huset snarare är en offentlig lokal än 

ett bostadshus. De låga fönstren med oproportionerligt stora avstånd emel-

lan dem i höjdled, plåtfasaden samt sadeltaket som ligger som en stor hatt 

ovanpå och sticker ut över det rundade hörnet, berättar att huset troligen 

har blivit ombyggt. Om dörren vid entrén på hörnet hade varit nyare, skulle 

huset från detta perspektiv ha kunnat misstas för att vara relativt nybyggt 

och ritat av en person utan större arkitektoniska ambitioner. 

 
På telefonstationen på Selhagsvägen 4 i Mull-

hyttan finns ännu särskilda knoppar för att 

koppla in fälttelefoner i händelse av krig. 

 
Vid Hinderstorp Haga 1 ligger tvättstugan som 

brukligt en bit från huvudbyggnaden med 

tanke på brandrisken. 

 
Kvarnarna vid Backa har medeltida anor men 

numera används vattnets kraft för att produce-

ra el. 

 
Mullhyttans kyrka är Lekebergs yngsta tidigare 

statskyrka som byggdes under 1920-talet då 

Mullhyttans tycks ha expanderat.  
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Idag finns det inga uppenbara spår av att kommunhuset en gång har varit en 

industrilokal från första halvan av 1900-talet. Av den ursprungliga bygg-

nadens karaktärsdrag återstår bara huskroppens yttre form med ingången 

på hörnet. Med det perspektivet kan huset inte kallas för kulturhistorisk 

särskilt värdefullt. 

Den dag kommunhuset ska förändras övergripande, måste man ta ställning 

till både dess historia och framtid. I skrivande stund har huset fungerat som 

möbelfabrik ungefär lika länge som det varit administrationsbyggnad. Ska 

man då vara varsam mot husets nuvarande utseende eller försöka lyfta fram 

dess ursprungliga karaktär? Om huset ska byggas till, ska tillägget då sträva 

efter att följa dagens yttre för att skapa en helhet, göras modernt för att visa 

spåren av vår tid eller kanske försöka kopiera husets ursprung? 

Skyddande lagstiftning 
Kulturmiljöers särskilda kulturhistoriska värden kan skyddas enligt Kulturmil-

jölagen (SFS 1988:950), Miljöbalken (SFS 1998:808) eller Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

Kulturmiljölagen 

I Kulturmiljölagens andra kapitel finns bestämmelser kring skydd av fornläm-

ningar, medan tredje kapitlet anger att byggnader med synnerligen höga 

kulturhistoriska värden kan förklaras som byggnadsminnen. Enligt fjärde 

kapitlet är alla kyrkor skyddade som kyrkliga kulturminnen om de är byggda 

före år 1940 och ägdes av Svenska kyrkan före det senaste millennieskiftet.  

Riseberga bönhus är Lekebergs enda byggnadsminne, medan de tidigare 

statskyrkorna i Edsberg, Hackvad, Hidinge gamla, Hidinge nya, Knista, Kräck-

linge, Kvistbro, Mullhyttan och Tångeråsa är skyddade som kyrkliga kultur-

minnen. 

Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen gör det bland annat möjligt för kommuner att skydda 

kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och tomter genom detaljplaner 

och områdesbestämmelser. Här finns också bestämmelser om att föränd-

ringar av alla byggnader samt andra anläggningar som kräver bygglov ska ut-

föras varsamt. Enligt en kartläggning från 2010 är Lekeberg den enda kom-

munen i länet som inte har låtit skydda några kulturmiljöer enligt Plan- och 

bygglagen. 

Miljöbalken 

Enligt Miljöbalkens kapitel 3 och 4 kan områden förklaras som riksintressen 

om de är så värdefulla att de kan klassas som en nationell angelägenhet. 

Med stöd av kapitel 7 kan man även bilda kulturreservat för att skydda »vär-

defulla kulturpräglade landskap« och här finns också bestämmelser om 

generella biotopskydd såsom alléer, odlingsrösen och stenmurar. I Lekeberg 

är Lekhyttan och det så kallade Drumlinområdet riksintressen för kulturmil-

jövård sedan 1970-talet. Det finns inga kulturreservat i Lekeberg men väl 

flera naturreservat med höga kulturmiljövärden. 

 
Villan på Mullhytte letstig 14 med sitt brutna 

tak, grusgång och enkelt uthus är inte ovanlig i 

Mullhyttan. 

 
Denna stuga vid Käxle Skogstorp tillhör en när-

mast utrotningshotad typ av byggnader som 

allt mer sällan ens blir sommarstugor. 

 
Tryggebodavägen 2 i Mullhyttan byggdes på 

1950-talet och innehöll brandstation, lägen-

hetshus, samlings- och affärslokaler  

 
Dörren på hörnet och skyltfönstren tyder på att 

huset på Carlsforsvägen 3 i Mullhyttan varit en 

affärslokal med bostad ovanpå. 
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Övriga mål och konventioner 

Nationella kulturmiljömål 

Riksdagens nationella kulturmiljömål från 2014 gäller även kommuner. 

– Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används 

och utvecklas. 

– Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 

ansvar för kulturmiljön. 

– Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, 

bildning och upplevelser. 

– En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas 

till vara i samhällsutvecklingen. 

Europeiska landskapskonventionen 

Den europeiska landskapskonventionen är ännu inte lag i Sverige, men vi har 

åtagit oss att följa den genom att godkänna dess innehåll. Det innebär bland 

annat att Sverige ska lyfta landskapets betydelse i lagstiftningen och öka 

medvetenheten om landskapets värden. Enligt konventionen är ett landskap 

»ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 

resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 

faktorer«.  

Det innebär exempelvis att Lekebergs tätorter kan betraktas som särskilda 

egna landskap. 

Fornlämningar 
Fornlämningar är spår efter människans historiska verksamheter som är 

»varaktigt övergivna«. Det kan röra sig om gravplatser, rester av hus och by-

ar, vägar, gruvor, hyttruiner och slagghögar, minnesmärken, inristningar och 

mycket annat. Oavsett om en fornlämning är känd sen innan eller inte, är de 

automatiskt skyddade enligt Kulturmiljölagen om de kan antas ha tillkommit 

före 1850, men även nyare företeelser kan bli fornlämningar. Man får inte 

skada, flytta eller göra andra ingrepp i fornlämningar utan tillstånd av Läns-

styrelsen. Alla fornlämningar är ännu inte upptäckta, och den som hittar en 

ny lämning ska anmäla detta till Länsstyrelsen som gör en bedömning av 

platsen.  

Fornlämningarna och övriga historiska lämningar är inte alltid direkt synliga 

för blotta ögat, men de bidrar med viktig kunskap om hur folk har levt i skil-

da tider. Lekebergs kommun är ett område med lång och varierande historia 

vilket avspeglar sig i att Lekeberg har angetts vara den kommun som är mest 

rik på fornlämningar i Örebro län. De östra delarna tillhör slättens central-

bygd som varit befolkad länge och de i västra delarna finns spår av bland 

annat bergsbruket.  

I Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS finns totalt 1241 objekt 

registrerade i Lekeberg, varav 374 är fornlämningar. De tidigare socknarna 

Edsberg, Hackvad och Knista har flest kända fornlämningar i förhållande till 

ytans storlek och Tångeråsa har tvärtom det lägsta antalet i Lekeberg. 

 
Badhuset i Mullhyttan ligger vid Mullån nära 

kvarnen och innehöll tidigare en bastu. Huset 

har hyvlad panel och tättspröjsade fönster. 

 
En väghållningssten vid kvarnen i Mullhyttan. 

Stenen markerade gränsen mellan olika väg-

hållares ansvar vid en väg. 

 
Stationsvägen 8 i Mullhyttan präglas av funk-

tionalismen med spröjslösa fönster nära hör-

nen som tidigare varit tekniskt svårt att få till. 

 
Mullhytte letstig 22 är ett livfullt hus från 

1950-talet som präglas av färgrika fasad, 

glaserat taktegel och asymmetrisk form. 
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Handlingsplan 

Handlingsplanens syfte är att ge Lekebergs kommun en inriktning för arbetet 

med de särskilt värdefulla kulturmiljöerna i kommunen. Planen ger även 

förslag på aktiviteter som kan ingå i detta arbete. 

Vision 
Senast år 2025 är Lekebergs kulturhistoria känd och avläsbar i de kulturhisto-

riskt särskilt värdefulla kulturmiljöer som finns i kommunen. Kulturmiljöerna 

värnas, används, utvecklas och ses som en tillgång i samhället och källa till 

inspiration och kunskap för alla medborgare. Lekebergs kommun är ett före-

döme för sina medborgare genom sitt aktiva arbete för de särskilt värdefulla 

kulturmiljöerna. 

Riktlinjer 
– Kulturmiljöprogrammet ska användas som underlag när Lekebergs kom-

mun berörs av Kulturmiljölagen, Miljöbalken och Plan- och bygglagen. 

– Antikvarisk kompetens ska medverka i arbetet som rör Lekebergs kom-

muns åtgärder enligt Plan- och bygglagen. I uppgiften ingår bland annat att 

vara remissinstans när bygglov och planarbete enligt denna lag berör kultur-

historiskt särskilt värdefulla kulturmiljöer i Lekebergs kommun. 

– De kulturmiljöer i Lekebergs kommun som ska betraktas som särskilt vär-

defulla enligt Plan- och bygglagens kapitel 8 § 13, framgår av separata digita-

la kartor. Enstaka kulturmiljöer kan läggas till eller tas bort från kartan efter 

beslut av kommunens stadsarkitekt efter konsultation av antikvarisk kompe-

tens. Större förändringar i kartan beslutas av Lekebergs kommunfullmäktige. 

Byggnader som rivs tas bort från kartan utan särskilt beslut. 

– För dessa miljöer gäller inte den utökade bygglovsfriheten enligt Plan- och 

bygglagens kapitel 9 § 4d punkt 2. För att ta fram en detaljplan som omfattar 

en sådan miljö ska det som regel krävas ett utökat planförfarande enligt kap-

itel 5 § 7 punkt 2 i samma lag. 

  

 
Gissningsvis byggdes parstugan på Norrhult 

6034 av en välbärgade bonde som kunde visa 

att denne hade råd med två våningar. 

 
Bostadshuset vid Östra Hulvik 4082 kan vara 

från sekelskiftet 1800-1900 och byggd med ett 

för tiden modernt sexdelat plan. 

 
Det branta taket, de sågformade vindskivorna 

och spetsarna i gavelspetsarna utmärker villan 

på Stationsvägen 14 i Mullhyttan. 
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Förslag på aktiviteter 
Här följer förslag på aktiviteter som kan genomföras för att nå visionen. 

Information 

Det fullständiga, antagna kulturmiljöprogrammet läggs ut på kommunens 

nätsida och finns i pappersform på exempelvis bibliotek och andra offentliga 

lokaler. 

Kulturmiljöprogrammets historik utgör grunden för kommunens nätsidor om 

kulturmiljö. 

De särskilt värdefulla kulturmiljöerna lyfts i kommunal information såsom tu-

ristbroschyrer och introduktionsmaterial för nyinflyttade. 

Aktivt kommunalt arbete 

Kulturmiljöprogrammet och den tillhörande digitala kartan används som 

underlag i kommunens egen verksamhet. 

Kommunala rutiner som rör särskilt värdefulla kulturmiljöer anpassas efter 

kulturmiljöprogrammet. 

Antikvarie anlitas för kommunens åtgärder enligt Plan- och bygglagen, för 

kunskapsuppbyggnad och informationsarbete kring kulturmiljöer. 

Kulturmiljöprogrammet används som en naturlig utgångspunkt för för- och 

grundskolans undervisning som berör lokala förhållanden enligt gällande 

läroplan. 

Lekebergs kommun bidrar till att anordna minst en publik aktivitet varje år 

som huvudsakligen fokuserar på kulturmiljöer. 

De särskilt värdefulla kulturmiljöerna i Lekeberg som förvaltas av Lekebergs 

kommun samt de bolag, stiftelser, kommunalförbund och andra samman-

slutningar som kommunen är en del av, underhålls, förändras och lyfts fram i 

samverkan med antikvarisk kompetens så att miljöernas värden består. 

Kulturmiljöarbetet tas upp i Lekebergs kommuns årsredovisning. 

Skydda 

Alla detaljplaner som tas fram och som omfattar särskilt värdefulla kultur-

miljöer i Lekebergs kommun, innehåller väldefinierade skydds- och varsam-

hetsbestämmelser. 

Lekebergs nästa översiktsplan harmoniseras med kulturmiljöprogrammet. 

I samverkan med berörda kommuner tas områdesbestämmelser fram för de 

riksintressen för kulturmiljövård som berör Lekebergs kommun. 

Lekebergs kommun medverkar till att fler frågor om byggnadsminnesförklar-

ingar av kulturmiljöer inom Lekebergs gränser väcks hos Länsstyrelsen i 

Örebro. 

 
Mullhytte letstig 33 är byggt i en mer traditio-

nell form med stomme av liggande timmer och 

har inrymt en affärslokal. 

 
Höglundavägen 6 i Mullhyttan är en samlad 

jugendvilla från 1900-talets början. Planlös-

ningen bygger troligen på fyra rumsdelar. 

 
Kräcklinge Sörby skola är byggd i tegel med 

putsade ytor som påminner om mer sydsvens-

ka trappgavlar. 

 
Mullhyttans ramsåg ligger nära Mullån och bör 

ha drivits av vattnets kraft men hålls numera 

igång med en förbränningsmotor. 
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Särskilt värdefulla kulturmiljöer 

De särskilt värdefulla kulturmiljöer är många och antalet bilder som ska för-

söka illustrera dem är ännu större. För att kulturmiljöprogrammet inte ska 

dränkas i bilder eller enbart uppfattas som en statisk bildkatalog, finns bara 

ett urval av de särskilt värdefulla kulturmiljöerna med i detta dokument. 

Närmare uppgifter om varje enskild, särskilt värdefull kulturmiljö kommer att 

finnas tillgängliga via Lekebergs kommuns sidor om kulturmiljö på internet 

samt på sikt genom Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Dessa miljö-

er ska betraktas som särskilt värdefulla enligt Plan- och bygglagens kapitel 8 

§ 13 och de får därmed inte förvanskas. 

De särskilt värdefulla kulturmiljöerna har valts ut eftersom deras yttre tydligt 

berättar något om historiens gång – läs mer under rubriken Förhållningssätt 

från sidan 33 och framåt. Det kan samtidigt innebära att en kulturmiljö med 

mindre tydliga, fysiska spår av historien inte räknas som särskilt värdefull i 

detta sammanhang, trots att det finns intressanta berättelser och skeenden 

som är förknippade med miljön. 

Eftersom Lekeberg präglas av småskalighet med få tätbebyggda områden, 

kan många av de särskilt värdefulla kulturmiljöer upplevas som alldagliga. 

Det beror på att många av kulturmiljöerna i Lekeberg snarare är resultatet av 

enskilda människors händer, än stora arkitekters ritbord.  

Immateriellt kulturarv 
Med kulturarv avses normalt alla mänskliga uttryck. Det handlar både om 

fysiska lämningar som man kan ta på, och immateriellt kulturarv såsom tradi-

tioner, språk, musik, ortsnamn och berättelser. Det immateriella kulturarvet 

är svårare att värdera och skydda men det kan ändå vara betydelsefullt att 

erkänna. Hit hör bland annat marknader, återkommande arrangemang och 

mötesplatser såsom Gropafesten, Lillmarken, Mullhyttemarken, Sannamar-

ken och Upplev Kilsbergskanten.  

Jakten, fisket och det rörliga friluftslivet hör i sig själva till det immateriella 

kulturarvet, och lämnar inte alltid tydliga spår efter sig, men är ändå en själv-

klar del av Lekebergs historia. Även på förhand definierade strukturer som 

fastighetsgränser, allmänningar och samfälligheter berättar något om tidens 

gång. Föreningslivet kan likaså vara av mer flyktig karaktär. Till de mer speci-

ella organisationerna hör Mullhyttans hyttelag, som är ett av landets två 

kvarvarande hyttelag, trots att hyttan varit nedlagd i närmare 150 år. 

 
I fredstid fick den indelta husar som bodde på 

Skoftesta Husartorp försörja sig på den mark 

som han tilldelats. 

 
Vid Binninge Kullen passerar en smal väg med 

stenmur som påminner om hur vägnätet kunde 

se ut innan biltrafiken blev allmän. 

 
Hackvads Via Norrgården 1 är en av många 

gårdar som byggts på en drumlin för att ge 

husen ett torrt läge. 
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Värdefulla landskap 

I detta avsnitt beskrivs de mer övergripande, värdefulla landskapen i Leke-

berg och deras karaktärsdrag. Till varje beskrivning finns riktlinjer som berät-

tar hur landskapens värden ska värnas som ett led i arbetet att uppfylla den 

europeiska landskapskonventionen. 

I beskrivningarna kan det även finnas notiser om landskapens värden främst 

är intressanta ur ett lokalt (Lekebergs kommun), regionalt (Närke eller Öre-

bro län) eller nationellt (hela landet) perspektiv. Dessa perspektiv är inte 

tänkta att ge värdena större eller mindre tyngd, utan syftar snarare till att 

sätta dem i ett sammanhang. 

Landskapstyper 
Lekebergs grönstrukturplan delar in kommunen i tre övergripande land-

skapstyper. 

Slättbygd – I den sydöstra delen av kommunen finns slättbygden, med Mel-

lansveriges största drumlinområde som innehåller många natur- och kultur-

värden. Området har en storskalig karaktär, med långa siktlinjer och vida 

utblickar. Markanvändningen är varierande med många formelement som 

trädridåer och öppna diken som ger ett mosaikartat landskap. 

Mellanbygd – Norr om slättbygden följer sedan mellanbygden belägen vid 

foten av Kilsbergsförkastningen. Denna slättbygd skapar ett mosaikartat 

landskap med barr- och lövskog, åker och gräsmarker. Inom detta område 

finns flera naturreservat, Natura 2000-områden och nyckelbiotoper. 

Skogsbygd – Den nordligaste delen av kommunen utgörs av Kilsbergen, som 

ingår i landskapstypen skogsbygd. I denna delen av kommunen finns flera 

nyckelbiotoper, befintliga och planerade naturreservat. 

Drygt 60 procent av Lekebergs yta utgörs av skogsmark och 23 procent är 

åkermark, 5 procent täcks av bebyggelse medan de resterande 12 procent 

räknas som »övrig mark«. Lekeberg har länets tredje minsta andel skogsyta, 

den tredje största andelen åkermark och den näst minsta andelen vatten. 

Kilsbergen är på flera sätt ett gränsland. Här går den så kallade Norrlands-

gränsen som visar gränsen mellan mer jämn, sydlig terräng, och ojämnare, 

nordlig terräng i landet. Vattnet som rinner på bergens östra sida, hamnar 

slutligen i Östersjön, medan vattnet på den västra sidan hamnar i Västerha-

vet. Här övergår också den sydligare, varmare växtzon 3 i den mer nordliga, 

något kargare växtzon 4. 

 
Denna ladugård vid Skoftesta gård har säteri-

tak med ljusinsläpp och påminner mer om en 

industri, än en byggnad för jordbruket. 

 
Intrycket av det pampiga bostadshuset på 

Hackvad Korsbacken 1 förstärks av grusgången 

med gräsrundel mitt i. 

 
Vid Baggetorp finns rester av en grop där man 

försökte fånga vargar och andra vilda djur. 

Jaktmetoden förbjöds år 1864. 
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En stor del av jordarterna i Lekeberg utgörs av morän och lera, men det finns 

även områden där jordlagren är så tunna eller obefintliga att berget går i 

dagen. Här finns torv men även sand och grus som utgör spår av hur den 

senaste inlandsisen drog sig tillbaka. Skagershultsmossen anges vara en av 

mellersta Sveriges största högmossar. 

Lekebergs större landskapsformer är inte unika företeelser enbart för områ-

det; de är istället oftast delar av större sammanhang som är gemensamma 

med de omgivande kommunerna. Medan förindustriella landskap ofta är 

småskaliga och varierande, kan senare tiders landskap vara storskaliga men 

mer enahanda. Ett jordbrukslandskap som präglas av äldre tiders bruk kan 

ha slingrande vägar, marker som avgränsas i mindre delar av diken eller häg-

nader men även exempelvis elledningar på stolpar. Den moderna motsvarig-

heten kan präglas av stora, obrutna fält med få diken och raka vägar. I båda 

alternativen berättar landskapet något av områdets historia. 

  

 
Hackvads Via 5143 är en villa från 1950-60-

talet med spröjslösa fönster, fasadtegel och 

elegant balkong på gaveln. 

 
Detta enkla skydd vid Svartån söder om Bälsås 

är ett av få spår av fiske i Lekeberg. Det står på 

den vall som ska hindra ån att svämma över. 

 
Hackvads Via 5131 är ett kombinerat hus med 

garage i markplan och bostad ovanpå, som har 

drag av 1900-talets mitt. 

 
Huvudbyggnaden vid Edsberg Storgården ska 

ha sitt ursprung i 1700-talet men restaurerades 

på 1950-talet till nuvarande utseende. 

 

Kartan visar skogsbygden till vänster, mellanbygden i mitten och slättbygden till 

höger. Kartan är hämtad från Lekebergs grönstrukturplan. 
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Lekeberg som helhet 
Lekeberg är småskaligt, varierat och avståndet till naturen är kort. 

Lekeberg är som ett utsnitt av Mellansverige med områden med både odlad 

jord och vildare skogsbygder, berg och slätt, sjöar och vattendrag. Här finns 

en stor befolkning på landsbygden men även närheten till större tätorter. 

Bebyggelsen domineras av småhus i utskiftade byar och tätorter. 

Företagen är mindre men många. Landskapet har formats under miljontals 

år men den mänskliga strukturen härrör i huvudsak från 1800- och 1900-

talen. Samtidigt fortsätter livet och nya kulturmiljöer uppstår. 

I Lekeberg som helhet är det därför viktigt att 

– förtydliga och lyfta fram de historiska spåren i såväl landskap som enskilda 

miljöer 

– värna mångfald framför ensidighet 

– verka för god tillgång till grönområden 

– främja en livskraftig landsbygd 

– sträva efter en god bebyggd miljö och att välarbetad arkitektur tillförs Lekeberg 

  

Den samlade 

skogen 

Svartåns 

dalgång 

Stenens och villa-

kvarterens Lanna 

Trystorp – Tångeråsa 

Drumlinområdet 

Slättbygden 

Det planerade 

Fjugesta 

Mullhyttan 

och Mullån 

Kilsbergsplatån 

 
Edsbergs kyrka byggdes till på 1600-talet med 

material som hämtades från det nedlagda 

Riseberga kloster. 

 
Vid Mosstorp finns denna relativt moderna 

ladugård som troligen byggdes under första 

halvan av 1900-talet.  

 
Fallstigen 1 vid Hemsjön är en av många fri-

tidshus som tillkom i Kilsbergens skogstrakter 

efter 1938 års semesterlag. 

 
Vid Hemsjöstrand Sörbytorp 298 A finns denna 

byggnad som har fungerat som snickeri och 

troligen också som mekanisk verkstad. 
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Kilsbergsplatån 
Kilsbergsplatån är bergsbrukets historiska hemvist i Lekeberg. 

På kilsbergsplatån låg hyttorna och delar av gruvorna som var en del av den 

för landet betydelsefulla Bergslagen. Järnet gjorde att området befolkades 

trots att marken inte var lika bördig som på slätten. Jordbruket är småskaligt 

och bebyggelsen är för det mesta spridd. 

På kilsbergsplatån är spåren av bergsbruket värdefulla, med resterna av hytt-

orna vid vattendragen och gruvorna, husen med sina järnskorstenar men äv-

en i ortsnamnen och de småskaliga, öppna landskapen. 

På kilsbergsplatån är det därför viktigt att 

– förtydliga och lyfta fram spåren av bergsbruket 

– verka för en fortsatt småskalig bebyggelsestruktur 

– utarbeta områdesbestämmelser för riksintresset Lekhyttan 

Bergsbruket är en del av landets gemensamma kulturarv vilket gör att områ-

det är intressant ur ett nationellt perspektiv. 

Den samlade skogen 
Den samlade skogens slutna vildmarkslandskap påminner oss tydligt om tid-

ens gång. 

Den som beger sig in i den sammanhängande skogen i Lekebergs västra hal-

va, skulle med kortare avbrott för vägar och vattendrag i princip kunna ta sig 

osedd genom hela landet genom att bara gå i skogen. Skogen är en av lan-

dets viktigaste naturresurser men samtidigt viktig som fritidsresurs. 

Delar av denna skog var länge i statlig ägo och var viktig för bergsbruket. Här 

finns gruvhål, bebyggelselämningar, sjöar samt enskilda hus och fritidshus. 

Här samlade vattnet kraft för att strömma ned mot de väntande hyttorna 

och kvarnarna. Området utgör en tydlig kontrast mot de uppodlade och be-

byggda delarna av Lekeberg, och Kilsbergens skogsklädda siluett syns på 

milslånga avstånd tack vare slättens långa siktlinjer. Här finns lugnet som 

lockar såväl jägare och fiskare som vandrare. 

I skogen är det därför viktigt att 

– värna den sammanhängande skogens, slutna vildmarkskvaliteter och Kilsber-

gens siluett 

– förtydliga och lyfta fram spåren av skogs- och bergsbruket 

– i första hand förtäta bebyggelsen inom befintliga strukturer och enbart tillåta 

mindre grupper av friliggande hus 

Området är en del av det skogiga Sveriges gemensamma historia vilket gör 

att området är intressant ur ett nationellt perspektiv. 

Slättbygden 
Lekebergs slättbygd är det öppna, fruktsamma landskapet med lång bebyg-

gelsetradition. 

Slättbygden är en del av Närkeslättens jordbrukslandskap som även berör 

kommunerna Hallsberg, Kumla och Örebro. Strävan att överleva och få mat 

på bordet är den mest grundläggande, kulturella företeelsen i Lekeberg och 

 
Liksom flera andra marker i Tångeråsa, är den-

na hage vid Hinderstorp att betecknas som 

stenrik. 

 
Bostadshuset vid Velanda Mellangården bör 

vara byggt omkring sekelskiftet 1800-1900 

men ligger i en mycket äldre samlad bymiljö. 

 
I det böljande drumlinlandskapet norr om 

Håvesta ligger ofta vägarna och bebyggelsen 

på drumlinernas flacka höjder. 

 
Åkerby Södergård kan vara den regementsskri-

varbostad som nämns på 1860-talets ekono-

miska karta över Edsberg.  
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detta manifesteras tydligast genom bruket av jorden i slättbygden. Trots att 

jordbruksnäringen har minskat i Lekeberg, är andelen arbetstillfällen inom 

sektorn mångdubbelt fler här än i landet som helhet. 

I slättbygden är bruket av jorden, det öppna landskapet och de långa siktlin-

jerna med Kilsbergen som fond värdefulla inslag. Även kontrasten mellan 

exempelvis stora gårdar med alléer och mer småskalig bebyggelse är viktig. 

I slättbygden är det därför viktigt att 

– värna jordbruket och det öppna landskapet med dess långa siktlinjer 

– i första hand förtäta bebyggelsen inom befintliga strukturer och enbart tillåta 

mindre grupper av friliggande hus 

Slättbygden är en del Närkeslättens kulturarv vilket gör att området är in-

tressant ur ett regionalt perspektiv. 

Drumlinområdet 
Drumlinområdet är Lekebergs riksintressanta böljande jordbrukslandskap. 

Jordbrukslandskapet i området är tydligt format av den senaste inlandsisen 

med sina avlånga, nästintill valformade drumliner. Bebyggelsen ligger ofta på 

drumlinernas rygg. Detta anses vara Mellansveriges största område med 

drumliner och är riksintresse för kulturmiljövården och naturvården samt 

samrådsområde. Området berör även kommunerna Hallsberg och Kumla. 

I Drumlinområdet är bruket av jorden, de varierande öppna landskapen och 

drumlinernas böljande former med nord-sydliga siktlinjer värdefulla inslag.  

I Drumlinområdet är det därför viktigt att 

– värna jordbruket och det öppna landskapet med dess långa siktlinjer 

– verka för att bebyggelse i huvudsak läggs på drumlinernas ryggar, inom befint-

liga strukturer 

– utarbeta områdesbestämmelser för riksintresset Drumlinområdet 

Drumlinområdet räknas som riksintresse vilket gör att området är intressant 

ur ett nationellt perspektiv. 

Svartåns dalgång 
I Svartåns dalgång har vattnets flöde format landskapet och gett förutsätt-

ningar för mänsklig verksamhet. 

Längs med Svartån, från Backa kvarnar i väster till Hidingebro i öster, finns 

en mer eller mindre tydlig, flack dalgång med jordbrukslandskap på båda sid-

or. Här har det funnits tidig industri som kvarnar och sågar med dammar 

men även tätare be-byggelse, broar över ån samt vägar och järnväg parallellt 

med ån. Dalgången bildar en slags gräns mellan skogen i väster och mer 

samlade jordbrukslandskap i öster. 

I Svartåns dalgång är vattnets reglerade flöde och barriärverkan med broar, 

tätare bebyggelse, industrilämningar och kommunikationsstråk men även 

jordbruk värdefulla inslag. 

I Svartåns dalgång är det därför viktigt att 

– förtydliga och lyfta fram spåren av industrin längs Svartån 

 
Den norra flygeln vid Bärsta gård har trekupigt 

taktegel och järnskorstenar medan det brutna 

taket påminner om 1700-talet. 

 
Detta uthus i trä som finns vid Bärsta gård kan 

ha byggt för mindre djur såsom höns, grisar 

eller får. 

 
Längs vägen vid Edsbergs Sörby finns denna 

verkstadsbyggnad i betongsten som kan vara 

byggd omkring mitten av 1900-talet. 

 
Tångeråsa kyrka är en av Sveriges få bevarade 

träkyrkor från medeltiden. Kyrkan är klädd 

med träspån på utsidan. 
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– verka för ett fortsatt reglerat flöde av Svartån med hänsyn till översvämnings-

risker och natur 

– värna den öppna dalgången och bebyggelsestrukturen 

Svartåns dalgång har i första hand påverkat delar av Lekeberg vilket gör att 

området är intressant ur ett lokalt perspektiv. 

Transportlederna 
Transporter har under lång tid varit en viktig del av det mänskliga samhället. 

En del vägkorsningar blev handels- och mötesplatser medan järnvägen gav 

lokala avtryck i nya samhällen och levnadsmönster. Vägarna Letstigen och 

Karlskogavägen hade åtminstone regional betydelse. I Fjugesta möttes järn-

vägen och Letstigen, och Mullån korsade Letstigen i Mullhyttan. Lannas 

stenindustri tangerades både av Karlskogavägen och järnvägen, medan dag-

ens motorväg E18 lockar nya invånare till Lekeberg idag.  

Till de transporthistoriskt särskilt värdefulla lämningar i Lekeberg hör banval-

len, stationsområdena, järnvägsbyggnaderna, broarna och andra anlägg-

ningar efter den rivna Svartåbanan samt Karlskogavägens och Letstigens hi-

storiska och nutida sträckningar med tillhörande broar. 

Därför är det viktigt att 

– värna och förtydliga Karlskogavägens, Letstigens och Svartåbanans sträckningar 

– verka för att Svartåbanans kvarvarande banvall hålls öppna för i första hand 

gång-, häst- och cykeltrafik 

Svartåbanan påverkade västra Närke och dess sträckning är intressant ur ett 

regionalt perspektiv, medan de ovan namngivna vägarna är intressanta ur 

ett nationellt perspektiv som förbindelser mellan västra och östra Svealand. 

Trystorp – Tångeråsa 
Tångeråsa är herrgårdssocknen som har formats av en enda markägare. 

Under flera hundra år ägdes hela Tångeråsa socken av Trystorps herrgård 

som jämte kyrkan bör ha utgjort områdets viktigare mötesplatser. I Tångerå-

sa finns inga byar men väl spridda enskilda gårdar och torp som utgör spår av 

den tidigare ende markägaren. I väster gränsar området till våtmarker som 

bland annat Skagershultsmossen, södra halvan domineras av skog och delvis 

steniga marker medan jordbruksmarken i huvudsak finns i norra delen av 

socknen. 

I Tångeråsa är spåren av Trystorps herrgårds markinnehav med själva herr-

gården, kyrkan och den glesa bebyggelsen värdefulla inslag. 

I Tångeråsa är det därför viktigt att 

– förtydliga och lyfta fram spåren av herrgårdssocknen Tångeråsa 

– särskilt värna områdena kring Trystorps herrgård och kyrkan 

– verka för en fortsatt småskalig bebyggelsestruktur 

Tångeråsa är intressant ur ett lokalt perspektiv. 

 
Hackvad kyrka brann i början av 1900-talet och 

på de gamla murarna byggdes länets mest ut-

präglade kyrka i jugendstil. 

 
På 1800-talet var förekom torvtak på enklare 

hus. Vid Hälgesta 2106 finns ett av få sådana 

hus som inte står vid en hembygdsgård. 

 
Från Hälgestabacken har man både utsikt över 

Drumlinområdets odlingslandskap och Kilsber-

gens profil. 

 
Vid Skarby Eklunda 2027 finns Lekebergs enda 

kända vasstak. Kan materialet ha sin tradition i 

den torrlagda Skarbysjöns våtmarker? 
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Det planerade Fjugesta 
Fjugesta är centralorten med tidigt planlagd utveckling och bebyggelse i 

årsringar. 

Fjugesta har sitt ursprung i byn vid korsningen mellan Letstigen och vägen 

mot Knista kyrka. Genom ett municipalsamhälle samlades bebyggelsen runt 

järnvägsstationen i närmast stadslika mönster med gator i rutnät. Orten drog 

till sig industrier, växte och blev huvudort för dåvarande Lekebergs kommun 

på 1950-talet, med flera offentliga byggnader och affärshus. 

I Fjugesta är gatu- och bebyggelsestrukturen generellt värdefull med bygg-

nader i tydligt avläsbara årsringar ut från centrum där bland annat tomterna 

varierar i storlekar. Banvallen och äldre industrilokaler i centrum visar på 

ortens industrihistoria. 

I Fjugesta är det därför viktigt att 

– värna befintliga bebyggelse- och gatumönster 

– undvika att bredda de ursprungliga rutnätsgatorna 

– enbart förtäta bebyggelsen med hänsyn till den befintliga omgivningens ut-

formning 

– placera nyare grupper av bebyggelse i egna, tydligt avskilda kvarter 

Fjugesta är Lekebergs centralort vilket gör att området är intressant ur ett 

lokalt perspektiv. 

 
Siffran 1 visar Fjugesta bys ungefärliga läge medan nr 2 är områden i anslutning till Edsbergs Sanna. Område 3 präglas av det tidiga 1900-tals-

samhället som byggdes kring Fjugesta station. Vid siffran 4 visas på områden som i huvudsak byggts under 1940-50-talen medan de vid nummer 

5 visar områden med 1960-70-talskaraktär. Letstigens äldre sträckning, »Getaryggen« och nya länsväg 204 samt Svartåbanan är markerade. 

 
Allén vid Trystorps gård är den längsta i Leke-

berg och ger en föraning om makten hos den 

som en gång anlade den. 

 
Fallet Nytorp kan vara en arbetarbostad under 

Trystorp och har ovanliga fönsterbågar med 

kryssande spröjsar. 
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Stenens och villakvarterens Lanna 
Lanna är den tidigare stenindustriorten som växer med E18 som dragkraft. 

I Lanna gav kalkstenen grogrund åt såväl sten- och cementindustri som ett 

samhälle. Bebyggelsen tycks först ha spridits längs den dåvarande riksvägen 

och i närheten av stenbrotten. Stenindustrin upphörde på 1960-talet och sen 

1990-talet har åkermarken i västra Lanna börjat förvandlas till moderna villa-

kvarter, som gett större befolkning samt utbyggd skola och förskola. Områ-

dets attraktivitet kan sägas ha ökat i förhållande till att restiden till Örebro 

har krympt när E18 blev motorväg. 

I Lanna är spåren av stenhanteringen med dagbrott, slagghögar samt i hus 

och andra anläggningar där kalksten ingår som synligt material värdefulla. 

Den skarpa kontrasten mellan västra Lannas tätare bebyggda villaområden 

och den mer oregelbundna, spridda bebyggelsen i övriga Lanna visar också 

på områdets äldre historia. 

I Lanna är det därför viktigt att 

– förtydliga och lyfta fram spåren av stenhanteringen  

– placera nyare grupper av bebyggelse i egna, tydligt avskilda kvarter 

– enbart förtäta bebyggelsen med hänsyn till den befintliga omgivningens ut-

formning 

Stenindustrin fick avsättning för sina produkter även utanför närområdet, 

vilket gör att området är intressant ur minst ett regionalt perspektiv. 

 
Siffran 1 visar Lanna bys historiska, ungefärliga läge medan nr 2 markerar områden med anknytning till stenindustrin. Område 3 präglas av 1900-

talets första halva med spridd bebyggelse. Markeringen vid siffran 4 visar området som tillkom under 1970-talet och nummer 5 domineras av 

nutida villor. Karlskogavägens sträckningar genom och förbi Lanna är markerade på kartan, liksom nya länsväg 204 och Svartåbanan. 

 
Edsberg Stenkulla gård ger ett mycket samlat 

intryck och bör ha tillkommit som en enhet på 

1920-talet. 

 
Denna mycket enkla koja vid Fredrikslund i söd-

ra Tångeråsa är byggd av klena granstammar 

men har å andra sidan en rejäl spegeldörr. 
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Mullhyttan och Mullån 
Mullhyttan är den småskaliga, tidigare industriorten där Mullån korsar Lets-

tigen. 

Mullåns strömmande kraft drog bland annat till sig hytta, kvarnar, sågar, 

garverier och färgeri och gjorde Mullhyttan till en industriell plats redan före 

järnvägen. Samhället växte fram under de första decennierna av 1900-talet 

och bebyggelsen bredde ut sig till rätt otvunget på den skogsklädda slutt-

ningen, på behörigt avstånd från järnvägsstationen. Letstigens betydelse 

märktes genom att bland annat många affärshus, statskyrkan och ortens ål-

derdomshem placerades längs den. 

I Mullhyttan är spåren av hyttan och industrierna som uppstod tack vare 

Mullån, Letstigen och järnvägen värdefulla. Ortens luftiga och naturliga be-

byggelsestruktur med barrskogen som närmsta granne är också mycket 

viktig. 

I Mullhyttan är det därför viktigt att 

– förtydliga och lyfta fram spåren av industrin längs Mullån 

– placera nyare grupper av bebyggelse i egna, tydligt avskilda kvarter 

– enbart förtäta bebyggelsen med hänsyn till den befintliga omgivningens ut-

formning 

Mullhyttan är en småskalig industriort vilket gör att området är intressant ur 

ett lokalt perspektiv. 

 
Siffran 1 visar Mullersätter bys historiska, ungefärliga läge medan nr 2 markerar områden i som präglas av sent 1800-tal. Områden av typen vid 

siffran 3 karaktäriseras av det tidiga 1900-talssamhället. Markeringen vid siffran 4 visar på områden som i huvudsak byggts under 1940-70-talen 

medan det vid nummer 5 visar på uttalat 1970-tal. Letstigens äldre sträckning och nya länsväg 204 samt Svartåbanan är markerade. 

 
Huvudbyggnaden vid Smedberga gård uppför-

des 1895 och inredningen i övervåningen är 

mer eller mindre intakt sedan dess. 

 
Trystorp har en månghundraårig historia och 

är det närmaste man kommer ett slott i Leke-

berg. 
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §115

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§115 - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun (KS 16-280)
Ärendebeskrivning
Den 3 november 2015 beslutade kultur- och bildningsnämnden att skicka ut förslaget till 
kulturmiljöprogram på samråd från den 9 november 2015 till den 10 januari 2016. Kultur- och 
bildningsnämnden beslutade §146/2016 att föreslå kommunfullmäktige anta 
kulturmiljöprogrammet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun

2. publicerar bilderna från inventeringen för allmänheten i digital format, men inte i full storlek.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 KUB Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun - (KS 16-280-2)
 KUB §146/2016  Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun - (KS 16-280-3)
 Kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun - (KS 16-280-1)
 Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöplan Lekebergs kommun - (32550)

Paragrafen är justerad
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Dnr: 13KUB221

Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöprogram Lekebergs 
kommun
   

Ärendebeskrivning
Den 3 november 2015 beslutade kultur- och bildningsnämnden att skicka ut förslaget 
till kulturmiljöprogram på samråd från den 9 november 2015 till den 10 januari 2016. 
Samrådsmöten skulle enligt beslutet hållas i Lanna, Fjugesta och Mullhyttan. Den 26 
januari 2016 beslutade kultur- och bildningsnämnden att återuppta samrådet under 
perioden från den 1 till den 14 februari 2016. Skrivelsen redogör för hur samrådet 
kring Lekebergs kulturmiljöprogram gått till, vilka synpunkter som kommit in och hur 
de har tagits tillvara under båda dessa samråd.

1 Samrådet
Kulturmiljöprogrammet visades alltså upp under två perioder, varav den första var 
planerad och den andra tillkom då misstanke uppstod om att synpunkter inte hade 
kunnat lämnas ordentligt under den första perioden. Observera att sidhänvisningarna 
i den följande texten avser samrådsversionen av kulturmiljöprogrammet!

1.1 Samrådsmöten
Samrådsmötena annonserades på kommunens nätsida, i kommunens sida i Leke-
bergsbladet, genom annons i lokalpressen och via sociala medier. Mötena började 
kl 19:00 med att byggnadsantikvarie Rasmus Axelsson berättade mer allmänt om 
kulturmiljöer och sedan kring arbetet med kulturmiljöprogrammet. Besökarna gavs 
möjligheter att ställa frågor kring detta.

Samrådsmötet i Lanna hölls i Hidinge skola den 7 december. På mötet deltog tre be-
sökare, en reporter från Nerikes Allehanda samt kommunalrådet Håkan Söderman 
och kultur- och fritidschefen Daniel Eriksson. Frågorna var allmänna men berörde 
även situationen kring den så kallade Badgruvan i Lanna och »möjlighetsstudien« om 
en ny järnväg Stockholm-Oslo som kan komma att beröra Lekeberg.

Samrådsmötet i Fjugesta hölls i Lindens samlingssal den 8 december. På mötet deltog 
fyra besökare och kultur- och fritidssekreteraren Karin Adolfsson. Frågorna var all-
männa. Två av besökarna kom till Fjugesta eftersom den valda lokalen i Mullhyttan 
dessvärre saknade hörselslinga.

Samrådsmötet i Mullhyttan hölls i matsalen på Mullhyttans skola den 9 december. På 
mötet deltog tolv besökare och Mattias Claësson från Komtek/naturskolan. Under 
mötet framkom bland annat några rättelser till bildtexter och texten under kartan på 
sidan 29, förslag på att kulturmiljöprogrammet borde finnas till försäljning samt en 
tanke kring hur Lekebergs olika kulturmiljöer skapat skilda livsförutsättningar som 
delvis visar sig i olika kulturer inom kommunen. Rättelserna har förts in i programmet 
och tanken har förts in som under avsnittet Reflektioner.
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Dnr: 13KUB221

1.2 Synpunkter under första samrådsperioden
Flera personer hade enbart meddelat att kulturmiljöprogrammet var mycket intres-
sant och lätt att läsa. Eftersom dessa kommentarer inte föreslog några förändringar 
av texten, redovisas de inte särskilt eller leder någon förändring av förslaget till kul-
turmiljöprogram.

1.2.1 Kim Reitan Karlsson i Edsberg
Reitan Karlsson föreslår att kulturmiljöprogrammet ska användas som »kunskapskälla 
i skolan« och att det skulle kunna bindas in för att användas som gåva.

Yttrandet motiverar ingen särskild förändring av kulturmiljöprogrammet, men tas 
emot som ett förslag för framtiden.

1.2.2 Calle Kabo i Mulhyttan
»Min synpunkt är att äganderätten inte alls tas upp i kulturmiljöprogrammet. En in-
divid som äger ett hus eller något annat som kan anses ha kulturhistoriskt värde 
måste få disponera sina ägodelar så som den anser mest passande för dennes behov. 
Att åsidosätta äganderätten och från offentligt håll ingripa i vad som får och inte får 
eller måste göras med individers enskilda egendom bör göras med största försiktig-
het. Jag skulle vilja att äganderätten erkänns och ges signifikans även i kulturmiljö-
programmet.«

Frågan om äganderätten och skyddet av de särskilt värdefulla kulturmiljöerna är en 
lika intressant som svår att ge ett snabbt svar på. Utan att ge mig in i en allt för ideo-
logiskt färgad diskussion, ska jag försöka lämna ett svar utifrån bland annat befintlig 
lagstiftning.

Regeringsformen (SFS 1974:152) är en av Sveriges fyra grundlagar och i denna be-
skrivs vissa grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter i lagens andra kapitel. 
En av dessa rättigheter är egendomsskyddet som enligt kan lagen inskränkas »när det 
krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen«. Kulturmiljöfrågor anses vara 
ett allmänt intresse, vilket bland annat märks i Kulturmiljölagens (SFS 1988:950) in-
ledning som anger att skyddet och vården av kulturmiljön »är en nationell angeläg-
enhet«.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är en lag som i mycket berör kommunerna och 
som bland annat reglerar hur man får bygga och riva. Enligt lagens kapitel 2 § 3 ska 
man i den kommunala planeringen ta hänsyn till bland annat kulturhistoriska värden. 
Kapitel 8 § 13 anger att bland annat särskilt värdefulla byggnader inte får förvanskas 
– detta gäller alltså oavsett om byggnaderna är utpekade i ett offentligt dokument 
eller inte. Utöver detta ska alla förändringar av alla byggnader och liknande anlägg-
ningar utföras varsamt enligt kapitel 8 § 17-18.

Lekebergs kulturmiljöprogram är tänkt att förtydliga vilka kulturmiljöer som ska be-
traktas som särskilt värdefulla enligt Plan- och bygglagen. Programmet innebär där-
med i sig ingen ytterligare skärpning av de redan befintliga reglerna. Som en parallell 
till detta kan man nämna att man i en del kommunala kulturmiljöprogram förutom 
nivån »särskilt värdefull«, även anger att vissa kulturmiljöer ska jämställas med bygg-
nadsminnen. Problemet är att Kulturmiljölagens kapitel 3 bara anger att länsstyrelsen 
får utse byggnadsminnen och därför är denna nivå inte med i Lekebergs fall.
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Eftersom kulturmiljöprogrammet redan ryms inom befintlig lagstiftning, finns inga 
skäl att förtydliga Regeringsformens fri- och rättigheter i kulturmiljöprogrammet. För 
att Kabos synpunkter ska få effekt, bör de föras till diskussion på nationell nivå.

1.2.3 Anette Brånsgård i Fjugesta
Brånsgård vill i sina yttranden bland annat lyfta hur kulturmiljöer kan leda till ökat 
attraktionsvärde och därmed starkare ekonomi för lokalsamhället. Brånsgård på-
pekar även värdet av »vackra parkmiljöer och välskötta strövområden för avkoppling 
och fysisk aktivitet« samt efterlyser kommunala resurser för ledarledda idrottsaktivi-
teter i befintliga kulturmiljöer. Slutligen föreslås en satsning på Bergaskogen som 
skulle förena motionsspårets och naturreservatets värden.

Värdefulla kulturmiljöer kan mycket riktigt användas som »lockbete« för att lyfta in-
tresset för kommuner och regioner. Som Brånsgård även påpekar har kulturmiljöer 
ofta fler värden än de renodlat kulturhistoriska – ofta finns stora ekonomiska värden i 
dessa miljöer och ibland exempelvis mer sociala eller estetiska kvaliteter. 

Avsnittet Förhållningssätt kompletteras därför med dessa synpunkter. Däremot ligger 
folkhälsofrågor samt förvaltningen av kommunens parkmiljöer, motionsspår och lik-
nande anläggningar delvis utanför ramen för detta kulturmiljöprogram och resulterar 
inte i någon ytterligare förändring av texten. Brånsgårds synpunkter skulle dock 
lämpa sig som medborgarförslag till kommunen.

1.2.4 Sören Klingnéus i Norra Folkavi
Klingnéus har skickat in nio förslag på förändringar av texten varav fem har förts in 
direkt. 

Meningen om kyrkan i Risebergas närhet har strukits eftersom dess källa inte exakt 
har kunnat härledas. Bildtexten om Knista fattigstuga har förändrats för att lyfta dess 
betydelse, men eftersom huset inte är byggnadsminne i Kulturmiljölagens mening 
eller kulturmiljöprogrammet i övrigt inte har konstaterat något om byggnadens 
relativa ålder, ändras texten i programmet inte mer.

När det gäller adresserna i bildtexterna, har fastighetens så kallade belägenhets-
adress använts så långt det är möjligt, framför exempelvis populärnamn och de offi-
ciella fastighetsbeteckningarna av typen »Lekeberg Svenstorp 1:25«. Valet beror på 
att belägenhetsadresserna lättare kan användas av allmänheten för att identifiera 
platsen via exempelvis de digitala karttjänster som bland annat tillhandahålls av Eniro 
och Hitta.se.

1.2.5 Riksantikvarieämbetet
»Riksantikvarieämbetet ser positivt på att Lekebergs kommun tagit fram ett kultur-
miljöprogram men avstår i övrigt från att lämna synpunkter«.

Yttrandet motiverar ingen särskild förändring av kulturmiljöprogrammet.

1.2.6 Länsstyrelsen i Örebro
Länsstyrelsens synpunkter som rör sidan 6 har lagts till programmet. Avsnittet Forn-
lämningar har förändrats något och lagts under rubriken Förhållningssätt. Här finns 
nu också ett nytt avsnitt som tar upp de nationella kulturmiljömålen tillsammans 
med texten om den europeiska landskapskonventionen. Handlingsplanen har kom-
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pletterats med ett nytt mål lagts till om harmonisering mellan Lekebergs nästa över-
siktsplan och kulturmiljöprogrammet. Avsnittet om Drumlinområdet har även kom-
pletterats. I övrigt har ett antal mindre rättelser gjorts som inte förändrar betydelsen 
av texten i sak.

1.2.7 Örebro kommun
Örebro synpunkter sammanfattas i tre övergripande punkter där man påpekar att 
upplägget på kartorna och bilderna behöver förbättras, att beslutet kring och redo-
visningen av de särskilt värdefulla miljöerna enligt Plan- och bygglagens kapitel 8 § 13 
är oklar samt att det inte framgår hur mellankommunala intressekonflikter som rör 
kulturmiljö ska hanteras.

Kartorna i kulturmiljöprogrammet är snarare tänkta att fungera som illustrationer till 
dokumentet än som faktiska beslutsunderlag. Samma kartmaterial kommer att finnas 
tillgängliga i det digitala format där kulturmiljöerna kommer att avgränsas. För att 
förtydliga detta har ett stycke lagts till inledningen.

Bilderna i kulturmiljöprogrammet är, som det nämns i inledningen, exempel på sär-
skilt värdefulla kulturmiljöer som inte nödvändigtvis är kopplade till texten bredvid. 
Självklart vore det önskvärt att bilderna knöt an till texten, men eftersom merparten 
av miljöerna från inventeringen knyter an till 1800- och 1900-talen, skulle urvalet i 
slutändan ändå inte bli rättvisande. Istället »scannar« bilderna i huvudsak av Leke-
berg från norr till söder – ju längre in i dokumentet man kommer, desto längre söder-
ut i kommunen är bilderna ifrån. För att förtydliga detta har inledningen komplett-
erats.

Kommunfullmäktige kommer vidare att få ta ställning till att anta kulturmiljöpro-
grammet som helhet eller inte. Det innebär att man även antar handlingsplanens 
riktlinjer som säger att det är de digitala kartorna som kommer att visa vilka kultur-
miljöer som är särskilt värdefullt enligt Plan- och bygglagens kapitel 8 § 13. På liknan-
de sätt har Region Gotland nyligen gjort, och istället för en traditionell men stelbent 
fastighetsförteckning i pappersform, hänvisar man där enbart till en digital kartresurs 
i sitt kulturmiljöprogram.

Mellankommunala frågor är snarare något som ska tas upp i en översiktsplan än i ett 
kulturmiljöprogram. Eftersom Lekebergs kommun ännu inte har tagit närmare ställ-
ning till dragningen av den tänkta järnvägen som nämns i möjlighetsstudien, kommer 
inte heller kulturmiljöprogrammet att ta upp frågan om just denna möjliga målkon-
flikt. De bedömningarna kommer att istället att behöva göras i ett senare skede när 
planerna blir mer konkreta, men är självklart högst relevanta i sammanhanget. Av-
snittet Styrmedel har dock kompletterats med ett stycke som i allmänna ordalag tar 
upp konflikter mellan allmänna intressen.

I övrigt har följande delar ändrats efter Örebro kommuns förslag.

Kulturmiljöprogrammets avsnitt Mål har kompletterats två nya mål. Avsnittet Indu-
strialisering och folkbildning har delats i två separata delar medan rubrikerna Vad 
formade Lekeberg? och Reflektioner har flyttats till sist i avsnittet Historia för att 
förtydliga sambandet mellan dessa delar. Riktlinjerna har kompletterats med ett 
ställningstagande kring det immateriella kulturavet 
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Avsnittet Förhållningssätt har kompletterats med en text under rubriken Förvanskn-
ing, medan avsnittet som rör Klaessons/kommunhuset har utvidgats för att försöka 
exemplifiera begreppen varsamhet, förvanskning och karaktärsdrag. Just denna kom-
munalt ägda, närliggande byggnad valdes för att inte ställa någon enskild fastighets-
ägare vid skampålen och eftersom inventeringen i övrigt inte gick ut på att hitta ex-
empel på icke värdefulla kulturmiljöer.

För att särskilja betydelsen av värdefulla kulturmiljöer och landskap har kapitlet Sär-
skilt värdefulla kulturmiljöer delats upp i två delar. De värdefulla landskapen anses nu 
vara en del av arbetet enligt den europeiska landskapskonventionen.

Eftersom kulturmiljöprogrammet är tänkt att kunna läsas och förstås av alla, saknar 
avsnittet Förhållningssätt någon inriktning mot särskilda läsare. Av detta kommer den 
medvetet generellt hållna tonen. 

Den komplicerade frågan om vad som med tidens gång kommer att anse som värde-
fullt eller inte lämnar jag utanför denna diskussion. Det är dock helt oundvikligt att 
allting förändras och kulturmiljöer inte är något undantag. Det innebär exempelvis 
att det som vi idag inte ser som värdefullt, kan bli det i framtiden!

1.2.8 Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef
Daniel Erikssons synpunkter har kommit fram i samråd med kultur- och bildnings-
förvaltningens förvaltningschef Maria Bäcklin. Synpunkterna består av fem delar som 
resulterat i följande förändringar.

Första stycket i förordet utgår. Handlingsplanen förändras enligt följande. Orden 
»anställs eller« har strukits från aktiviteterna under rubriken Kompetens. Det första 
målet samt aktiviteterna under rubriken Förebyggande arbete och dialog har formul-
erats om.

1.3 Störningar i formuläret?
Tre av de totalt sju skriftliga synpunkterna från den första perioden, skickades via for-
muläret på Lekebergs kommuns nätsidor – alla under november 2015. I två kända fall 
påstod kommuninvånare ha skickat in synpunkter via samma formulär utan att inne-
hållet hade kommit fram till kommunen. Denna misstanke förstärktes delvis genom 
att synpunkter bara skickades in under november men inget under december 2015 
eller januari 2016. I ett av dessa två fall hade personen sparat synpunkterna på annat 
sätt, varför de kunde skickas in via e-post strax efter att den första samrådsperioden 
hade tagit slut.

Formuläret på sidan provades efter att det möjliga felet blev känt. Både formuläret 
och den e-postadress som formuläret använde sig av fungerade då som förväntat. 
Sydnärkes IT-enhet har ännu inte hittat några störningar i e-postsystemet från början 
av december 2015 till första halvan av januari 2016.

Eftersom det inte gick att utesluta fel på formuläret, beslutade kultur- och bildnings-
nämnden den 26 januari 2016 att återuppta samrådet under perioden från den 1 till 
den 14 februari 2016.
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1.4 Synpunkter under andra samrådsperioden
Under den andra samrådstiden kunde de som ville lämna synpunkter använda pap-
perspost samt e-postadressen kub@lekeberg.se. Det gav två synpunkter varav den 
ena var en av dem som inte kom fram under den första samrådstiden.

1.4.1 Annica Nilsson tidigare bosatt i Mullhyttan
Nilsson föreslår att formuleringen »på grund av Mullån« ändras till »tack vare 
Mullån« på sidan 41. Programmet ändras efter förslaget.

1.4.2 Wivianne Högman i Mullhyttan
Högman påpekar att kulturmiljöprogrammet innehåller för många byggnader och för 
få samlade kulturmiljöer, att en av Mullhyttans äldsta byggnader saknas i program-
met samt att Riseberga kloster och bönhus får för liten uppmärksamhet i texten. I öv-
rigt föreslår Högman förändringar av texten på sidan 19 och bildtexten på sidan 29 i 
samrådsversionen samt undrar om Mullhyttans invånarantal på sidan 28 stämmer.

Eftersom fotografierna togs från marknivå, visar varje bild som mest ett par byggna-
der åt gången och därmed blir det tyvärr svårare att uppfatta och avgränsa samlade 
miljöer. Förhoppningsvis kan det digitala kartmaterial som ska tas fram, kunna för-
tydliga att det rör sig om värdefulla miljöer och inte enbart enskilda byggnader. 

Det hundratal bilder som finns i kulturmiljöprogrammet utgör bara en del av de tus-
entals bilder som inventeringen berörde, och långt ifrån alla värdefulla byggnader 
och miljöer finns därför med i dokumentet. Den efterfrågade byggnaden är en av 
dem som inte visas i programmet men som kommer finnas med i det nämnda kart-
materialet.

Historiken i kulturmiljöprogrammet är snarare tänkt att beskriva större drag i områd-
ets utveckling, än att lyfta enskilda platser. Riseberga kloster och bönhus är två av 
Lekebergs många särskilt kulturhistorisk värdefulla anläggningar och kan båda anses 
varav av nationellt intresse. Bönhuset nämns på två ställen i programmet, men med 
tanke på att klostret har en månghundraårig historia, kan de 77 ord som beskriver 
klostrets aktiva tid ses som lite futtiga. Trystorps slott är på motsvarande sätt en en-
skild plats i Lekeberg och ges 70 ords utrymme. I kulturmiljöprogrammet ligger en 
viss tyngd i hur de olika miljöerna har formats av skeenden i historien. Riseberga 
kloster har säkerligen haft stor påverkan på omgivningen, men dessa avtryck är inte 
längre lika tydliga som de var när klostret var aktivt. Som jämförelse är bergsbruket 
också en mycket gammal och viktig företeelse i områdets historia, men där finns tyd-
ligare spår kvar, bland annat genom den bebyggelse som uppstod i hyttornas spår 
och de ortsnamn som slutar med »-hytta«.

Förslagen till förändringar i texten på sidorna 19 och 29 har genomförts och texten 
till kartan har förhoppningsvis ändrats så att den blir lättare att förstå. Både denna 
karta och tätorternas invånarantal är hämtade från Statistiska centralbyrån (SCB) och 
baseras på deras etablerade definition av en tätort. I en tätort ska det bo minst 200 
personer och avståndet mellan husen får inte vara mer än 200 m. Det gör att vissa 
delar av ett samhälle kan hamna innanför tätortsgränsen och då räknas med i stati-
stiken, medan andra inte gör det. Samtidigt kan gränsen för en tätort flyttas vartefter 
den växer i yta eller krymper i invånarantal.
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På kartan på sidan 29 redovisades befolkningstätheten i kommunen och enligt den 
metoden skiljde man mellan områden inom respektive utom tätorterna. För att en 
ruta skulle räknas som tätbebyggd och markeras med mörkare färg, var kraven på 
antal invånare olika på landsbygden än i en tätort. Mullhyttan är en tätort och delas 
då in i mindre rutor. Ortens luftiga bebyggelse gör att Mullhyttan enligt just denna 
metod inte räknas som lika tätbefolkad som de andra tätorterna som har en mer 
kompakt struktur.

1.4.3 Karlskoga kommun
I sina något försent inlämnade synpunkter anmärker Karlskoga kommun att siffrorna 
på ortskartorna är för små, och det ska åtgärdats. De påpekar även att vissa delar av 
historiken är för oprecisa, men eftersom de inte närmare preciserar vad som bör änd-
ras, lämnas saken utan åtgärd.

Karlskoga efterlyser vidare utökade beskrivningar av de miljöer som illustreras med 
bilder i programmet, arkitektoniska analyser av miljöer samt en förklaring av områd-
ets stilhistoriska utveckling.

Bilderna i programmet är enbart tänkt som illustrationer och för att kunna visa miljö-
ernas bredd är bildtexterna relativt sparsamma. Eventuella fördjupningar om varje 
miljö kan dock komma att ske i annan form. Ortskartorna under kapitlet »Värdefulla 
landskap« utgör kulturmiljöprogrammets arkitektoniska analys av tätorterna i Leke-
berg. Avsnittet »Bebyggelse« berättar kort om den övergripande stilhistoriska ut-
vecklingen i trakten. Eftersom arkitekturen i Lekeberg är av mer allmän karaktär, har 
avsnittet kompletterats med rubriken »Lästips« som ger några tips på arkitekturhi-
storiska böcker.

De föreslår att begreppen »lägenhetshus« och »glasbrytande spröjs« ändras till »fler-
bostadshus« respektive »genomgående spröjs«. Eftersom många bostadshus även 
kunde innehålla flera separata bostäder och ordet i texten egentligen avser hus med 
lägenheter för uthyrning, har »lägenhetshus« ersatts av »hyreshus«. Begreppet »ge-
nomgående spröjs« behöver nödvändigtvis inte syfta på att spröjsen skiljer glas-
rutorna åt, utan skulle kunna betyda att spröjsen går helt igenom genom bågträet. 
Därför byts ordet istället ut mot »glasskiljande spröjs«.

Karlskoga anser att redovisningen av riktlinjerna och förhållningssätten är något för 
otydliga för att entydigt tolkas vid bygglov och planering enligt Plan- och bygglagen.  
Eftersom kulturmiljöprogrammet inte är tänkt att kunna ge svar på alla de frågor som 
kan tänkas uppstå i dessa sammanhang, har de befintliga riktlinjerna om antikvarisk 
medverkan förtydligas något för att markera att antikvarie verkligen är nödvändig.

De konstaterar även att de särskilt värdefulla kulturmiljöerna inte alls är med i pro-
grammet samtidigt som man undrar hur de dess miljöer har valts ut eller prioriterats 
samt vad begreppen lokalt/regionalt/nationellt värde innebär. 

I inledningen till kapitlet »Särskilt värdefulla kulturmiljöer« anges att de särskilt vär-
defulla kulturmiljöerna kommer att redovisas i ett särskilt kartmaterial. Det motiveras 
av att antalet kulturmiljöer är för stort och de bilder som behövs för att illustrera 
dem är för många för att de ska få plats i själva kulturmiljöprogrammet. Detta konsta-
terande har lagts till inledningen av nämnda kapitel tillsammans med ett kort avsnitt 
om hur urvalet har gått till, med en hänvisning till kapitlet »Förhållningssätt«. 
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Ur det tidigare tämligen omfattande kapitlet »Särskilt värdefulla kulturmiljöer« har 
kapitlet »Värdefulla landskap« brutits ur. I det senare kapitlet finns nu ett mycket 
kort avsnitt som förtydligar att begreppen lokalt/regionalt/nationellt inte utgör 
någon form av värdering, utan bara utgör ett försök att ge de olika landskapens 
värden skilda geografiska perspektiv.

1.5 Förändringar efter andra samrådstiden
Efter att den andra samrådstiden hade avslutats, föreslog förvaltningschef Maria 
Bäcklin, kultur- och fritidschef Daniel Eriksson samt kommunalrådet Håkan Söderman 
i samråd, förändringar av kulturmiljöprogrammet. 

Kulturmiljöprogrammets inledande mål har formulerats om till ett syfte medan hand-
lingsplanen har fått ett eget separat syfte. För att samordna programmet med kom-
munens beslutade modell för MER-styrning, har målen i handlingsplanen omvandlats 
till förslag på aktiviteter och avsnittet Styrmedel strukits.

1.6 Publikt bildmaterial?
Under inventeringen var en del personer var oroliga att bilder från deras fastigheter 
skulle publiceras på nätet, eftersom de i sådant fall skulle kunna användas för den 
som planerar exempelvis inbrott.

Bilderna är samtidigt avgörande för att kunna visa vilka miljöer i Lekeberg som bär på 
kulturhistoriskt särskilt värdefulla spår, och därmed bidra till att göra den lokala his-
torien mer känd, vilket i sin tur ökar sannolikheten att visionen i kulturmiljöprogram-
mets handlingsplan blir verklighet.

Eftersom inventeringsbilderna bara visar utsidan av miljöerna, kan man inte generellt 
säga att de ger en direkt bild av den ekonomiska statusen på en plats eller hur exem-
pelvis fastigheten skyddas mot inbrott. Bilderna utgör samtidigt inte det enda under-
laget för den som planerar kriminella handlingar. I dagens samhälle är den digitala 
integriteten så låg att man genom några få nätsidor rätt enkelt kan kartlägga delar av 
en människa liv och då särskilt ur ett ekonomiskt perspektiv. Detaljerade karttjänster 
med allt från flygfoton till gatuvyer, och koordinater gör det lätt att koppla ihop en 
viss person till en bestämd plats och samtidigt skaffa sig en överblick över ett område 
utan att vara på plats.

För att minska risken att någon använder inventeringsmaterialet för kriminella 
syften, bör man välja att för allmänheten publicera bilderna i mindre storlek eller i 
lägre upplösning. De ursprungliga bilderna i full storlek kan då göras tillgängliga för 
organisationen Lekebergs kommun och de sammanslutningar som kommunen är en 
del av. Eftersom originalbilderna ska betraktas som allmän handling kan allmänheten 
som vanligt begära ut materialet enligt gällande lagstiftning.

2 Analys
Eftersom det inte finns några formella, nationella krav på hur ett kulturmiljöprogram 
ska läggas upp eller hanteras, är det svårt att avgöra om samrådet fungerat tillräckligt 
bra som medborgardialog. Totalt kom 19 besökare till de tre samrådsmötena varav 
en person kom två gånger. Mötet i Mullhyttan måste ses som det mest lyckade sett 
till antal besökare och de diskussioner som fördes.
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De inskickade synpunkterna har varierat från rättelser av rena form- eller sakfel till 
mer filosofiskt resonerande frågor kring kulturmiljöer. Många av de inskickade syn-
punkterna och de flesta muntliga synpunkterna från samrådsmötet i Mullhyttan togs 
in som förändringar av förslaget till kulturmiljöprogram. 

Samrådet återupptogs eftersom det inte gick att bevisa varför vissa synpunkter inte 
hade nått fram och för att ge de som eventuellt inte fått göra sina röster hörda en 
andra chans. Det resulterade i att ett förväntat och ett oförväntat svar kom in.

För att uppfylla visionen i kulturmiljöprogrammets handlingsplan, måste bilderna från 
inventeringen göras lätt tillgängliga för allmänheten. Det görs lämpligast genom att 
publicera dem i digital form, men de bör i så fall inte vara större än att de bara ger en 
allmän överblick över kulturmiljön.

3 Slutsats
Samrådet har genomförts och resulterat i synpunkter som delvis har arbetats in i det 
nya förslaget till kulturmiljöprogram som därmed är klart för antagande. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner samrådsredogörelsen och det nya förslaget till kulturmiljöprogram
2. föreslår kommunfullmäktige att anta kulturmiljöprogrammet 
3. föreslår kommunfullmäktige att publicera bilderna från inventeringen för 
allmänheten i digital form, men inte i full storlek

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Rasmus Axelsson
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§146 - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun (13KUB221)
Ärendebeskrivning
Den 3 november 2015 beslutade kultur- och bildningsnämnden att skicka ut förslaget till 
kulturmiljöprogram på samråd från den 9 november 2015 till den 10 januari 2016. Samrådsmöten 
skulle enligt beslutet hållas i Lanna, Fjugesta och Mullhyttan. Den 26 januari 2016 beslutade kultur- 
och bildningsnämnden att återuppta samrådet under perioden från den 1 till den 14 februari 2016. 
Skrivelsen redogör för hur samrådet kring Lekebergs kulturmiljöprogram gått till, vilka synpunkter 
som kommit in och hur de har tagits tillvara under båda dessa samråd.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner samrådsredogörelsen och det nya förslaget till kulturmiljöprogram

2. föreslår kommunfullmäktige att anta kulturmiljöprogrammet

3. föreslår kommunfullmäktige att publicera bilderna från inventeringen för allmänheten i digital 
form, men inte i full storlek

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner samrådsredogörelsen och det nya förslaget till kulturmiljöprogram

2. föreslår kommunfullmäktige att anta kulturmiljöprogrammet

3. föreslår kommunfullmäktige att publicera bilderna från inventeringen för allmänheten i digital 
form, men inte i full storlek

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun
 Kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun
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Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §121

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§121 - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun (KS 16-280)
Ärendebeskrivning
Den 3 november 2015 beslutade kultur- och bildningsnämnden att skicka ut förslaget till 
kulturmiljöprogram på samråd från den 9 november 2015 till den 10 januari 2016. Kultur- och 
bildningsnämnden beslutade §146/2016 att föreslå kommunfullmäktige anta 
kulturmiljöprogrammet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun

2. publicerar bilderna från inventeringen för allmänheten i digital format

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun - (KS 16-280-1)
 Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöplan Lekebergs kommun - (KS 16-280-6)
 §115 KSAU Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun - (KS 16-280-5)
 KUB Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun - (KS 16-280-2)
 KUB §146/2016  Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun - (KS 16-280-3)
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Alkohol- och drogpolicy för 
Lekebergs kommun

10

KS 14-29
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Tjänsteskrivelse 2016-05-31 1 (1)

Dnr: KS 14-29

Tjänsteskrivelse - Ny alkohol och drogpolicy
   

Ärendebeskrivning
Ny alkohol- och drogpolicy för anställda Lekebergs kommun.

1 Bakgrund
Gällande policy är antaget av kommunstyrelsen den 30 oktober 1996. Det föreligger 
behov av att förnya dokumentet och anpassa till rådande förhållanden. Syftet är att 
förenkla och förtydliga innehållet samt att göra policyn mer tillämpbar i det 
vardagliga arbetet.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Frågor som rör alkohol- och droger är en av de viktigaste arbetsmiljö- och 
säkerhetsfrågor att hantera för en arbetsgivare. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Att tidigt upptäcka missbruk kan innebära stora vinster för kommunen, både 
mänskliga och ekonomiska.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Peter Brändholm
Kommundirektör Persoalchef
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §116

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§116 - Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun (KS 14-29)
Ärendebeskrivning
Ny alkohol- och drogpolicy för anställda Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny alkohol och drogpolicy - (30138)
 Gammal - Alkohol och drogpolicy - (8430)
 Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun - (31962)
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Antaget i kommunstyrelsen 
den 30 oktober 1996 § 217 

.. 

ALKOHOL OCH DROGPOLICY
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Alkohol och drogpolicy
 för 
 Lekebergs kommun 

" ,.-

1. Arbetsmiljön ska vara alkohol- och drogfri.

2. Vi ska genom utbildning, information och diskussioner verka för en
öppnare attityd kring missbruksfrågor. 

3. Om någon uppträder alkohol- eller drogpåverkad på arbetsplatsen 
har arbetsledningen ett juridiskt ansvar för att åtgärder vidtas. Med 
tanke på den verksamhet som kommunen ansvarar för är det viktigt att 
åtgärderna sker snabbt och kraftfullt. 

4. Anställd som uppträder alkohol- eller drogpåverkad på arbetsplatsen 
ska omedelbart hemsändas under betryggande former. Anställd har rätt 
att bevisa sin nykterhet genom alkohol- eller drogtest. 

5. Före återgång till arbetet ska en handlingsplan för den anställde 
utarbetas gemensamt av den anställde och närmaste arbetsgivar-
representant. Fack och FHV kan medverka om någon part så önskar. 

6. Anställd med missbruksproblem ska erbjudas den hjälp som graden
av missbruk kräver och därvid medverka vid rehabiliteringen. 

7. Anställda som aktivt engagerar sig mot missbruk ska få stöd och
uppmuntran. 
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Målsättning för och tillämpning av alkohol 
 

 och dro
. . 

gpolicyn 

 

 Målsättning
 

Arbetsmiljön i Lekebergs kommun ska inte påverkas av alkohol, tobak 
eller andra droger. 

Utgångspunkten ska vara att alla på arbetsplatsen ska visa omtanke i
kombination med krav då missbruksproblem upptäcks. 

I Lekebergs kommun ska det arbetas aktivt för att en anställd med 
missbruksproblem ska bli fri från sitt missbruk och kunna vara kvar i 
sitt arbete. 

Alla måste hjälpas åt för att nå vår målsättning genom att LÄGGA
SIG I och BRY SIG OM. 

Ansvar 

Arbetsledningen har ett skyddsansvar då det gäller missbruksproblem 
på arbetsplatsen. Detta innebär att arbetsledningen ska ingripa 
omedelbart då indikationer på missbruk finns. 

Arbetstagare som misstänker att någon arbetskamrat är påverkad av 
någon drog ska uppge dessa misstankar till arbetsledningen utan 
dröjsmål. 

Tystnadsplikt gäller i dessa frågor enligt arbetsmiljölagen kap 7 § 13. 
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Åtgärder .

Arbetslednigen ska tillsammans med den arbetstagare som har 
missbruksproblem upprätta en handlingsplan. Eventuellt kan facklig 
representant och personalavdelningen medverka. Handlingsplanen kan 
t ex innehålla överenskommelser om kontinuerlig kontakt med 
stödperson samt åtgärder vid frånvaro. Arbetsgivaren har med stöd av 
AB rätt att kräva läkarintyg från första frånvarodag. Eftersom 
handlingsplanen utformas individuellt kan även överenskommelse om 
olika behandlingar ingå. Uppföljning av planen ska ske. 

Vid onykterhet eller annan drogpåverkan på arbetsplatsen ska 
arbetstagaren omedelbart hemsändas under betryggande former. Om 
oenighet föreligger vad beträffar påverkan av droger ska den anställde 
erbjudas möjligheten att genom test bevisa sin opåverkan. 
Alkotestmätare finns att tillgå på personalavdelningen. Urintest utförs 
på vårdcentral. 

Förebyggande åtgärder 

- Kontinuerlig utbildning av chefer och arbetsledare 

- Information till arbetstagare om drogers negativa inverkan 

-Tillhandahållande av enklare informationsmateriel i personalrum 

-Information till samtliga anställda om policyn 

-Information om policyn till nyanställda vid introduktionen 

-Tillhandahållande av mer ingående litteratur om droger, tillgänglig på
personalavdelningen 
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Signaler på missbruk

- Sviktande arbetsprestationer 

- Koncentrationssvårigheter

- Rastlöshet, osäkerhet, nervositet, håglöshet och nedstämdhet

- Semester, komp etc tas ofta i efterskott

- Återkommande frånvaro, särskilt vid löneutbetalningar och i
samband med helger 

- Lukt av alkohol (vanligt att man försöker dölja genom riklig
parfymering, halstabletter, luktande tuggummi och liknande) 

- Försvarsinriktad attityd 

Exempel på droger 

Exempel på alkohol är: folk- och starköl, vin och starksprit. 

Exempel på droger är: hasch, kokain, amfetamin eller stesolid, valium
och liknande utöver läkarordination. 

Att komma ihåg

- Missbruk är en demokratisk sjukdom, vilket innebär att det
förekommer inom alla personalkategorier 

- Att lägga sig i är att BRY SIG OM

- Alla ska stödja och uppmuntra varandra till en drogfri arbetsmiljö.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum             Sida 
30 oktober 1996 103

 
 LEKEBERGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 217 Dnr 208/1996-029 
Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun. 

Skyddskommitten har utarbetat förslag till alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun 
samt en PM om hur detta skall tillämpas. 

Ärendet diskuteras och i handlingen ”Målsättning för och tillämpning av alkohol och 
drogpolicyn" föreslås tillägg i första stycket med ordet tobak. 
Följande lydelse föreslås: Arbersrniljön i Lekebergs kommun ska inte påverkas av alkohol-. 
tobak- eller andra droger. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att med ovanstående tillägg anta alkohol- och drogpolicy för kommunen och tillämpning för 
arbetet med alkohol- och drogfrågor i Lekebergs kommun.

Utdrags bestyrkande 
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>Policy
Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-06-XX
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Personalchef
Diarienummer: KS 14-29 Regler

Alkohol- och drogpolicy för 
Lekebergs kommun
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Policy 2 (3)

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

Innehållsförteckning

1 Policy 3

2 Ansvar 3

3 Information 3

4 Utbildning 3

5 Åtgärder vid missbruk 3
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Policy 3 (3)

1 Policy
Det är förbjudet att under arbetstid vara påverkad av alkohol, droger och läkemedel 
som ej är medicinskt försvarbart.

Det är viktigt att vara lyhörd för signaler om ett begynnande missbruk och att agera 
på ett tidigt stadium. 

 Arbetsmiljön i Lekebergs kommun ska vara alkohol- och drogfri
 Alla chefer och medarbetare har kunskap om Lekebergs kommuns alkohol- 

och drogpolicy
 På ett öppet sätt arbeta med problem och svårigheter i samband med 

missbruk

2 Ansvar
Det är varje medarbetares ansvar att vara nykter och drogfri under arbetstid.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och är skyldig att ingripa 
omedelbart om det finns indikationer på missbruk. Samtliga anställda har ett 
medmänskligt ansvar att ta initiativ till åtgärder om man upptäcker att en kollega har 
alkohol- eller drogproblem. Det är ansvarig chef som har ansvar för att vidta 
åtgärder.

3 Information
Genom återkommande och allsidig information ska personalens kunskaper och 
insikter om alkohol- och drogproblem ökas. Nyanställda ska informeras om 
kommunens alkohol- och drogpolicy.

4 Utbildning
Samtliga chefer ska utbildas för att ha en god kännedom om de regler och 
ansvarsförhållanden som gäller beträffande alkohol- och droger. Fackliga företrädare 
ska ges möjlighet att delta i utbildning i dessa frågor.

5 Åtgärder vid missbruk
Genom positiv påverkan och individanpassade åtgärder ska kommunen hjälpa och 
stödja på ett respektfullt och mänskligt sätt, såväl genom interna som externa 
resurser.

 Om anställd uppträder påverkad på arbetsplatsen, ska åtgärder enligt gällande lagar 
och avtal tillämpas. Vid misstanke om missbruk ska test erbjudas. Den misstänkte har 
rätt att börja arbeta först efter att ha bevisat sig vara alkohol- och drogfri.
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §116

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§116 - Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun (KS 14-29)
Ärendebeskrivning
Ny alkohol- och drogpolicy för anställda Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny alkohol och drogpolicy - (30138)
 Gammal - Alkohol och drogpolicy - (8430)
 Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun - (31962)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Peter Brändholm (Personalchef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §122

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Page 2 of 3Page 312 of 559



Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§122 - Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun (KS 14-29)
Ärendebeskrivning
Ny alkohol- och drogpolicy för anställda Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Mikael Bergdahl (S) yrkar på att riktlinjer för rahabilitering tas fram och att det i policyn hänvisas 
dessa riktlinjer.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget.

Ordförande tog därefter upp Mikael Bergdahls (S) tilläggsyrkande, att riktlinjer för rehabilitering tas 
fram och att det i policyn hänvisas dessa riktlinjer, och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Mikael Bergdahls (S) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun med Mikael Bergdahls (S) 
tilläggsyrkande att att riktlinjer för rehabilitering tas fram och att det i policyn hänvisas dessa 
riktlinjer.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny alkohol och drogpolicy - (KS 14-29-3)
 §116 KSAU Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun - (KS 14-29-1)
 Gammal - Alkohol och drogpolicy - (8430)
 Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun - (31962)
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LIS - Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge för Lekebergs 
kommun, tematiskt tillägg till 

översiktsplanen (ÖP)

11

12KS201
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2016-02-20 – KS ber maj 2016 

 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE – Lekebergs kommun

       
 
 

LIS – tematiskt tillägg till översiktsplan 
  

Askersund, Laxå och Lekeberg kommuner  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanställning av yttranden inkomna under  
granskningstiden 29 juni – 3 november 2015  

och som berör Lekebergs kommun  
kommentarer till dessa samt  

eventuell påverkan på förslaget till tematiskt tillägg 
 

Remisstiden har förlängts för samtliga remissinstanser till 3 november 2015 
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LIS-TÖP Askersund-Laxå-Lekeberg – GRANSKNINGSUTLÅTANDE – 29 jun – 3 nov 2015 – LEKEBERGS KOMMUN 

1 
 

 
 

 
 
 

 
LÄSANVISNING 

 
Denna samrådsredogörelse innehåller endast yttranden 
som berör Lekebergs kommun. Dels yttranden som helt 
eller delvis tar upp områden eller förhållanden i 
Lekebergs kommun, dels yttranden som tar upp frågor 
som är gemensamma för samtliga tre kommuner. 
Motsvarande samrådsredogörelser finns för de båda 
andra kommunerna, Askersund och Laxå.  
 
Yttrandena har grupperats så att kommuner, 
organisationer, privatpersoner, etc finns samlade i 
anslutning till varandra. I övrigt gäller en löpande 
numrering av respektive yttrande. Efter respektive 
yttrande finns kommunens kommentar till detta yttrande 
och en notering ifall innehållet medför någon förändring i 
förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) eller 
inte. 
Tematiskt tillägg till ÖP förkortas TÖP i denna handling. 
 

 
 
 

I kolumnen ”Påverkan på TÖP” beskrivs endast om 
yttrandet innebär en förändring i TÖP-förslaget eller 
inte och i så fall vilken typ av förändring det är. 

 
Det kan vara: 

- ett nytt LIS-område 
- ett LIS-område utgår 
- en ny bedömning 
- en ny karta 
 

Det kan vara justering eller komplettering av:  
- en bedömning (av LIS-område) 
- den beskrivande texten (benämns bara text) 
- en karta 
- MKB:n 
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Yttrande 1 – Länsstyrelsen Örebro län 
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Kommentar till yttrande nr 1, Länsstyrelsen Örebro län 
 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 
LIS-område 1 
Lillsjöstrand - 
Lillsjön 
 
 
 
LIS-område 2 
Lekhyttan - 
Lekhytteån 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIS-område 4 
Hidingebro - 
Svartån 
 
LIS-område 5 
Kvistbro/Gropen - 
Svartån 
 
 
Översvämningsrisk 

Kommunen vidhåller att en begränsad 
komplettering av befintlig bostadsbebyggelse i 
den västra delen av LIS-området bör vara möjlig 
och att det faller inom ramen för LIS-kriterierna. 
LIS-området behålls oförändrat. 
 
Kommunen delar i sak länsstyrelsens resonemang 
men vidhåller att en begränsad komplettering med 
bebyggelse och verksamheter kan kombineras 
med de värden som finns redovisade för 
riksintressena. 
Till exempel garanterar ett avstånd till ån som ska 
behållas oexploaterat, vilket finns redovisat i 
förslaget, att flodpärlmusslans livsbetingelser inte 
påverkas negativt. 
LIS-området behålls oförändrat. 
 
Kompletterande uppgifter om 
översvämningsbenägna ytor läggs in. 
 
 
Kompletterande uppgifter om 
översvämningsbenägna ytor läggs in. 
 
 
 
Samtliga områden där översvämning särskilt 
måste beaktas markeras med en symbol på kartan. 
Det finns idag inte underlag som på ett säkert sätt 
kan peka ut mer exakt vilka ytor som berörs, 
Kompletterande studier får därför göras vid 
kommande planering eller andra åtgärder vilket 
redan framgår i texten. 
 

Ingen ändring. 
 
 
 
 
 
Ingen ändring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komplettering text. 
 
 
 
Komplettering text. 
 
 
 
 
Komplettering karta. 
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Yttrande 2 – Trafikverket 
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Kommentar till yttrande nr 2, Trafikverket 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 
Allmänt  
 
 
 
 

Kommunen har kommenterat Trafikverkets 
synpunkter efter samrådsskedet och har inget 
ytterligare att tillföra. 
 

Ingen ändring 
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Yttrande 3 – Försvarsmakten 
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Kommentar till yttrande nr 3 – Försvarsmakten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 
Allmänt 
 
 
 
 

  -   - 
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Yttrande 4 – Svenska Kraftnät 
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Kommentar till yttrande nr 4 – Svenska Kraftnät 
 
Rubrik/område Kommentar Påverkan på ÖP 
Allmänt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIS-område 2 
Lekhyttan - 
Lekhytteån  
 
 
 
LIS-område 3 
Vekhyttan - 
Vekhytteån  
 

Syftet med LIS-områden är att öppna vissa 
begränsade landsbygdsområden för bebyggelse 
eller andra verksamheter som annars skulle ha 
begränsade exploateringsmöjligheter på grund av 
strandskyddslagstiftningen. 
Även inom LIS-områden ska hänsyn tas till andra 
intressen, krav och riktlinjer på samma sätt som 
andra platser som exploateras. Det gäller även 
elnät med tillhörande anläggningar. 
 
 
Området genomkorsas av en kraftledning i den 
östra delen av området. Uppgiften förs in under 
rubriken Risk och störningar men medför i övrigt, 
med hänvisning till resonemang ovan, ingen 
förändring av LIS-området. 
 
Området genomkorsas av en kraftledning i 
områdets nordvästra del samt marginellt i det 
sydöstra hörnet. Uppgiften förs in under rubriken 
Risk och störningar men medför i övrigt, med 
hänvisning till resonemang ovan, ingen 
förändring av LIS-området 

Ingen ändring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komplettering text. 
 
 
 
 
 
Komplettering text. 
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Antagandehandling
KS ber Lekeberg

maj 2016

 LIS-OMRÅDEN
 TEMATISK TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN

 Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner
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Foto: Bosse Björk (inkl framsida)
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Detta är ett gemensamt tematiskt tillägg till 
översiktsplanerna i Askersund, Laxå och Lekeberg. 

Dokumentet är framtaget av Sydnärkes byggförvaltning i 
samråd med företrädare för de tre kommunerna.
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LIS-OMRÅDEN I ASKERSUNDS KOMMUN
Åsbro-Tisarbaden - Tisaren
Åsbro-Åsbro Norra - Tisaren
Åsbro-Estabo - Tisaren
Lerbäck - Kyrksjön
Rönneshytta - Löcknasjön
Rönneshytta-Klampenhov - Multen
Rönneshytta-Sjöbacka - Multen
Mariedamm - Skiren
Zinkgruvan - Trysjön/Viksjön
Åmmeberg - Åmmelången
Åmmeberg-Kärraudden - Vättern
Åmmeberg-Ulvön - Vättern
Hammar - Vättern
Bastedalen - Vättern
Stora Forsa - Vättern
Olshammar - Vättern
Stenboda - Östra Laxsjön

LIS-OMRÅDEN I LAXÅ KOMMUN
Hasselfors - Teen/Svartån
Hasselfors-Sundet - Toften
Röfors - Laxån 
Röfors-Kärr - Västra Laxsjön
Röfors-Mellansjöviken - Västra Laxsjön
Revelns Camping - Östra Laxsjön
Korsbacken - Borasjön
Backgården - Borasjön
Herrgårdsfallet - Skagern
Sjövik - Skagern
Otterbäcksand - Skagern
Ullsand - Unden
Sannerud-Camping Tiveden - Unden
Sannerud - Unden

LIS-OMRÅDEN I LEKEBERGS KOMMUN
Lillsjöstrand - Lillsjön
Lekhyttan - Lekhytteån
Vekhyttan - Vekhytteån/Lillån
Hidingebro - Svartån 
Kvistbro/Gropen - Svartån
Mullhyttan - Lillån/Mullån
Långvassen/Ängatorp - Multen
Trumön/Gammelhyttan - Multen
Torhyttan - Multen
Hemsjöstrand - Stora och Lilla Hemsjön

Bilaga: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
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106
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112

GRANSKNINGSYTTRANDE
Länsstyrelsen granskningsyttrande (läggs in efter antagande)
Kommunens kommentarer till Länsstyrelsen granskningsyttrande (läggs in efter antagande) 
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Sammanfattning

Det fi nns en generell lag i Sverige som i princip inte 
tillåter att något byggs eller anläggs närmare stranden till 
sjöar och vattendrag än 100 meter. Syftet är att trygga 
allmänhetens tillgång till stränderna samt att bevara 
goda livsvillkor för växt- och djurliv. Det fi nns ett antal 
undantag från grundregeln, s k särskilda skäl, av vilka 
den vanligaste är att stranden redan är ianspråktagen av 
befi ntlig bebyggelse.

Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att 
lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge undantag från 
strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, vilket står 
för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
LIS-områdena ska redovisas i kommunens översiktsplan 
för att de sedan ska kunna åberopas i samband med 
efterföljande detaljplaneläggning och bygglovsärenden. 

För att kunna peka ut ett LIS-område måste kommunen 
göra en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, 
anläggningar, etc, inom respektive område, bidrar till att 
stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. Det kan 
t ex vara genom ökad befolkning som bidrar till underlaget 
för olika typer av service som handel och skolor men även 
genom att utveckling av nya eller befi ntliga verksamheter 
möjliggörs. Förutsättningen är dock att strandskyddets 
syften inte motverkas varför en inventering av natur- och 
kulturvärden också ska göras inom ramen för utredningen.
Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner har beslutat 
att göra ett gemensamt s k tematiskt tillägg till sina 
respektive översiktsplaner (TÖP) där LIS-områden pekas 
ut.

Sammanlagt förslås 41 LIS-områden, 17 i Askersund, 14 
i Laxå och 10 i Lekebergs kommun (se översiktskarta). 
Samtliga tre kommuner är relativt små avseende 
invånarantal och har likaledes små tätorter, vilket även 
gäller respektive huvudtätort. Hela kommunernas yta 
betraktas därför i det här tematiska tillägget för LIS-
områden som landsbygd, undantaget Askersunds tätort.

Foto: Bosse Björk
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från 1 januari 2015 gäller 100 meter även vid Skagern. 
Det pågår en utredning om utökat strandskydd, vilket 
sannolikt kommer att innebära förändringar men detta 
påverkar inte det nu aktuella planförslaget.

Reglerna om strandskydd fi nns i 7 kap miljöbalken. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt: 
1. trygga förutsättningarna för allemansrättlig tillgång till 
strandområden 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. 

Det fi nns dock möjlighet att under vissa förutsättningar 
göra undantag från strandskyddsreglerna. Dessa 
undantag, s k särskilda skäl, fi nns beskrivna i miljöbalken 
och är mycket begränsade. Det fi nns 7 särskilda skäl att 
medge dispens från eller upphävande av strandskyddet 
inom ett begränsat geografi sk område (vanligen del av en 
fastighet eller vid detaljplanläggning specifi cerade delar 
av planområdet). I samtliga fall är förutsättningen den att 
strandskyddets syften inte motverkas. 
Även om det fi nns särskilda skäl att ge dispens från eller 
upphäva strandskyddet ska det, om det är rimligt, med 
hänsyn till befi ntliga eller planerade byggnaders eller 
anläggningars funktion, lämnas ett område för fri passage 
för allmänheten närmast stranden. 

Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet 
att lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge undantag 
från strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, 
vilket står för områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. För att vara giltiga ska LIS-områdena 
redovisas i kommunens översiktsplan och inom ramen 
för handläggningen av översiktsplanen godkändas av 
länsstyrelsen.

För att kunna få LIS-områden godkända i översiktsplanen 
måste kommunen göra en utredning som visar att 
bebyggelse, verksamheter, anläggningar, etc inom 
respektive område bidrar till att långsiktigt stimulera 
utvecklingen av omgivande landsbygd. Det kan t ex 
vara genom ökat bostadsbyggande som i sin tur ger 
befolkning som bidrar till underlaget för olika typer av 
service som handel och skolor. Det kan även vara genom 
att utöka möjligheterna att utveckla nya eller befi ntliga 
verksamheter. Förutsättningen är dock att strandskyddets 
syften inte motverkas varför en inventering av natur-, 
kultur- och friluftslivsvärden också ska göras inom ramen 
för utredningen.

LIS-områden ska vara väl avvägda, begränsade och 
preciserade. De får inte vara generella stora områden. 
LIS-områden ska följaktligen endast utgöra en begränsad 
del av kommunens totala strandskyddsområden.

Kriterier i 7 kap 18e § miljöbalken

Ett LIS-område ska avse ett område som:

1. är lämpligt för utveckling av landsbygden. (Innebörden 
är att exploatering av det strandnära läget långsiktigt 
ska bidra till positiva sysselsättningseffekter eller ökat 
serviceunderlag på landsbygden.)
2. är av sådant slag och har en så begränsad omfattning att 

INLEDNING
Alla kommuner i Sverige måste enligt 3 kap i plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) ha en översiktsplan (ÖP) 
som täcker hela kommunens yta. En översiktsplan är 
ett politiskt strategidokument som visar ambitioner och 
riktlinjer för den fysiska planeringen, d v s hur mark och 
vatten i kommunen bör användas, hur bebyggelse bör 
utvecklas och bevaras, hur infrastruktur bör förläggas, 
m.m.

Översiktsplanen visar vilka värderingar som bör iakttas 
i det löpande planeringsarbetet i kommunerna. Den är 
vägledande och därför inte juridiskt bindande.
Vid behov kan översiktsplanen kompletteras utan att hela 
dokumentet behandlas. Det kan endera ske genom en 
fördjupad översiktsplan (FÖP) vilken då ger mer fördjupade 
riktlinjer inom ett geografi skt avgränsat område. Det kan 
även göras genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 
(TÖP) som då behandlar en särskild företeelse inom hela 
kommunen.

Detta dokument är ett gemensamt tematiskt tillägg 
till översiktsplanerna i Askersunds, Laxå och 
Lekebergs kommuner som behandlar LIS-områden, 
landsbygdsutveckling inom strandnära områden 
(begreppet beskrivs längre fram i texten).

Proceduren vid framtagande av ett tematiskt tillägg är 
densamma som när en vanlig översiktsplan behandlas. 
Invånarna i kommunerna ges möjlighet att ta del av 
och lämna synpunkter på TÖP-förslaget, först under 
ett samrådsskede om ca 2 månader, senare under ett 
utställnings-/granskningsskede som ska pågå under 
minst 2 månader. I fallet med denna TÖP har två samråd 
genomförts.

Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner har 
parallellt och var för sig arbetat med framtagande av 
nya översiktsplaner för hela kommunernas yta. Eftersom 
utpekande av LIS-områden måste vara kopplade till 
översiktsplaner som tillkommit efter att lagstiftningen om 
LIS-områden infördes, måste samtliga tre kommunernas 
nya översiktsplaner vara antagna innan beslut om det 
gemensamma tematiska tillägget kan tas. Antgandet av 
denna TÖP torde därför kunna ske tidigast under våren 
2016.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Stränder är en värdefull naturtillgång, vanligen 
med omfattande biologisk mångfald och en källa till 
naturupplevelser. Strandskyddet tillkom 1950 med 
syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar 
strandskyddet också till att bevara land- och vattenområden 
för att de är biologiskt värdefulla. Strandskyddet är utformat 
som ett generellt områdesskydd och gäller vid havet, sjöar 
och vattendrag i hela landet. Det är förbjudet att inom 
strandskyddet vidta vissa åtgärder som till exempel att 
anlägga, gräva, eller bygga något. Strandskyddet omfattar 
100 m från strandlinjen, både på land och ute i vattnet. Det 
kan om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften 
utvidgas till högst 300 m. Utökat strandskydd gäller en sjö 
som omfattas av denna LIS-plan, Unden i Laxå kommun 
där strandskyddet är 200 meter. Tidigare omfattades även 
Skagern i Laxå kommun av 200 meters strandskydd men 
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ängs- och betesinventeringen, Länsstyrelsens 
naturvårdsöversikt, Sveaskogs naturvårdsskogar 
samt Riksantikvarieämbetets skikt över kultur- och 
fornlämningar. Hänsyn har även tagits till riksintressen för 
friluftsliv- och naturvård.

Vid naturvårdsinventeringen har särskild vikt lagts vid 
naturskogsartade skogar eller partier med äldre träd.  I 
många områden har en frizon lämnats vid stranden, t ex 
ifall det här fi nns gott om äldre träd. Vidare har stor vikt 
lagts vid våtmarker som är lämpliga fågelbiotoper samt 
botaniskt intressanta platser.

När det gäller friluftsliv har särskild vikt lagts vid stora 
opåverkade områden, men även anläggningar som 
gynnar friluftslivet såsom badplatser, båtplatser, stigar 
och grillplatser

Någon särskild riktad inventering av kulturvärden har inte 
gjorts. Kända kulturvärden från Riksantikvarieämbetet 
har lagts in i inventeringen och sådana kulturlämningar 
(till exempel jordkällare och kolbottnar) som påträffats 
i fältinventeringen har noterats i karta och text. 
Riksintresseområden för kulturmiljövården har givetvis 
beaktats. De fl esta områden är dock lokaliserade så att 
de inte innehåller kulturmiljöer.

I kartorna har delområden med väsentliga natur- och 
friluftsvärden markerats med stor bokstav (A; B; C…) 
och värdefulla punkter (till exempel kulturlämningar och 
värdefulla träd) markerats med små bokstäver (a, b c….). 
I vissa fall har bedömningen gjorts att det värdefulla 
delområdet inte kan förenas med exploatering och dessa 
ytor har då utgått ur det föreslagna LIS-området, i ett fall 
har ett helt område utgått (Snavlunda). I andra fall fi nns 
vissa värden som ändå kan tåla en viss exploatering 
utan att skada natur, kultur och friluftsvärden.  Området 
har då bedömts lämpligt som LIS-område om vissa 
hänsynstaganden görs. Det framgår av texten för 
respektive område vilken bedömning som gjorts. De 
ytor som utgått vid inventringen redovisas inte i denna 
handling.

Ytor inom ett LIS-område som bedömts ha väsentliga 
värden är särskilt markerade på repektive LIS-karta och 
i texten framgår om särkilda hänsyn bör tas. I vissa fall 
bör en yta lämnas helt ograverad. I andra fall kan viss 
använding vara lämplig medan annan bör undvikas. 

Exploateringbedömning
Med hänsyn tagen till ovanstående kriterier måste en 
plats som ska vara ett LIS-område även ha någon 
form av exploateringspotential. Om syftet är bostäder 
måste området vara så attraktivt att någon kan tänkas 
vilja investera i en bostad på platsen. Utöver en 
inventering av natur-, kultur- och friluftsvärden, se ovan, 
har därför också en inventering och bedömning av 
exploateringsförutsättningar gjorts.

I denna exploateringsinventering har följande parametrar 
bedömts: platsens attraktivitet i förhållande till vattnet, 
förutsättningar för att nå området med bil eller med 
kollektivtrafi k, förutsättningarna för att bygga väg i området, 
förutsättningarna för att lösa vatten och avlopp till och 

strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter.
4. endast har en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften vid Vättern, om det råder stor 
efterfrågan på mark för bebyggelse i området. (Fler 
vatten är uppräknade i miljöbalken men endast Vättern 
är aktuell för Örebro län och denna LIS-plan.)

Mellankommunala frågor
Samtliga angränsande kommuner har beretts möjlighet 
att yttra sig över det tenatiska tillägget varför de 
mellankommunala perspektiven har blivt beaktade. 
Endast ett LIS-område, Tisarbaden-Åsbro - Tisaren 
i Askersunds kommun gränsar direkt mot en annan 
kommun, Hallsberg.

Fornlämningar
Vissa områden kan innehålla fornlämningar. Det kan 
därför innebära att arkeologiska utredningar behöver 
genomföras i samband med exploatering.

Risker
Beroende på terräng- och markförhållanden kan vissa 
områden vara utsatta för risker. Det kan handla om risker 
för översvämning, ras och skred samt erosion. Planering 
för samt bygglovgivning inom sådana områden måste 
därför beakta dessa och erforderliga åtgärder behöver 
därför vidtas. Det kan exempelvis handla om att ange 
en lägsta tillåtna golvhöjd, att förlägga byggnader på 
erfoderligt avstånd från ett utsatt område, osv. 

Andelen strandlinje som pekas ut som LIS-område 
Andelen strandlinje som föreslås som LIS-områden 
varierar i de tre kommunerna. För Askersund och Laxå 
ett par procent av den totala mängden strandlinje, för 
Lekebergs kommun är den andelen högre, drygt 9 %. 
Skälet till den avvikande siffran är att mer än hälften av 
LIS-områdena i Lekeberg består av åar som passerar 
genom småorter och byar i kombination med att Lekeberg 
har få sjöar i slättlandskapet i kommunens östra halva.  
LIS-planens totala andel av strandlinjen i de tre 
kommunerna är 3,7 %. Vissa sjöar och vattendrag blir av 
naturliga själ, såsom attraktivitet, tillgänglighet och andel 
befi ntlig bebyggelse mer påverkade än andra medan 
den i särklass största delen sjöar och vattendrag inte alls 
berörs av LIS. Över 96 % av ständer förblir orörda ur den 
aspekten.

Natur-, kultur- och friluftslivsinventering
Utgångspunkten för den inventering som identifi erat 
natur-, kultur- och friluftsvärden har varit syftet för 
strandskyddet. Ett LIS-område ska vara av sådant slag 
och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Vid 
inventeringen har därför målet varit att identifi era ifall 
hela eller delar av respektive utredningsområdet har 
stor betydelse för allmänhetens friluftsliv eller har höga 
biologiska värden.  Samtliga utredningsområden har 
besökts i fält.

Som underlag för inventeringen har kända 
faktaunderlag använts såsom Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering, våtmarksinventeringen, 
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main part of the area is used for: 1) agriculture, forestry, 
aquaculture and fi sheries, 2) economic and cultural 
activities of country-dwellers (crafts, industry, services, 
etc), 3) non-urban recreation and leisure areas [or natural 
reserves], 4) other purposes, such as for housing.” och 
ställer landsbygden i kontrast till urbana områden; ”The 
agricultural (including forestry, aquaculture and fi sheries) 
and non-agricultural parts of a rural area form a whole 
distinguishable from an urban area, which is characterised 
by a high concentration of inhabitants and of vertical or 
horizontal structures.”

Enligt EUs defi ntion utgörs 92% av den Europeiska 
unionens yta av landsbygd, 19% av EU:s befolkning bor 
i områden som till största delen utgörs av landsbygd och 
37 % i områden med väsentliga inslag av landsbygd.
Enligt denna defi nition kan det förutsättas att Askersunds, 
Laxå och Lekbergs kommuner som helhet räknas som ett 
landsbygdsområde.

Glesbygdsverket (upphörde 2009) använde sig av en 
indelning baserad på större tätorter som defi nierades 
utifrån ett invånarantal på minst 3000 personer. Områden 
som ligger 5-45 minuters restid med bil från dessa tätorter 
benämns tätortsnära landsbygd. Områden på längre 
avstånd än 45 minuter benämns glesbygd.
Askersund är den största tätorten i de tre kommunerna 
och den enda med betydligt mer än 3000 invånare (3887 
enl SCB 2010 ) och som därmed enligt denna defi nition 
skulle betraktas som en tätort. Laxå tätort balanserar 
precis på 3 000 invånare, idag sannolikt strax under. 
Samtliga tre kommuner ligger inom restiden 45 minuter 
från någon större tätort (i andra kommuner) och skulle då 
utgöra tätortsnära landsbygd.

Glesbygdsverket hade också en indelning, baserad på 
boendestruktur, där hela kommuner grupperas som antingen 
tätortskommuner, tätortsnära landsbygdskommuner 
eller glesbygdskommuner beroende på hur stor andel 
människor som bor i olika områdestyper. Kommuner med 
minst 30 procent av befolkningen boende i områdestypen  
glesbygd  klassas som glesbygdskommuner. Med 
tätortsnära landsbygdskommuner avses kommuner där 
minst 30 procent av befolkningen bor i områdestypen 
tätortsnära landsbygd. Kommuner med mer än 70 procent 
av befolkningen i tätortsområden med minst 3 000 
invånare klassas som tätortskommuner.
Enligt denna indelning skulle Askersunds, Laxå och 
Lekbergs kommuner klassifi ceras som tätortsnära 
landsbygdskommuner.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
kategoriserat landets 290 kommuner i tio olika grupper. 
Indelningen har gjorts efter strukturella egenskaper 
som bl a befolkningsstorlek, pendlingsmönster och 
näringslivsstruktur. Innan 2005 fanns landsbygdskommuner 
med som en grupp och defi nierades då som en 
kommun med mer än 6,4 procent av nattbefolkningen 
sysselsatta inom jord- och skogssektorn och som inte 
är glesbygdskommun. Askersunds kommun låg tidigare 
i gruppen övrig mindre kommun men har sedan januari 
2011 istället fått ingå i gruppen varuproducerande 
kommuner. Under 2006 sysselsatte jord- och skogsbruket 
i Askersunds kommun 260 personer, vilket motsvarar 6,7 

inom området (enskilda eller gemnsamma anläggningar, 
kommualt vatten och avlopp), markens beskaffenhet och 
topografi  med avseende att ingen risk för ras och skred 
föreligger men även ifall marken bedöms lättbebyggd 
eller inte, bedömning av översvämningsrisk, avstånd till 
service och då främst dagligvarubutik, förskola och skola 
men även lokala arbetsplatser och andra verksamheter.

Denna inventering har i några fall lett till att delar av 
områden utgått på grund av att markförhållandena inte 
varit tillräckligt bra eller att området varit för låglänt. 
Vissa områden har även utökats om det visat sig att 
ytor utanför det initiala utredningsområdet haft bra 
exploateringspotential.
I de fall där det handlar om utveckling av verksamheter 
eller motsvarande utgår det alltid från en befi ntlig 
verksamhet eller anläggning. Sådana anläggningar, till 
exempel bad- och båtplatser, är vanligen inte alls lika 
känsliga för exempelvis översvämningsrisker. 

Vad gäller bedömningen av om ett LIS-område långsiktigt 
kan bidra till positiva sysselsättningseffekter eller ökat 
serviceunderlag på landsbygden är det viktigt att inte göra 
en alltför snäv bedömning. Bl a gäller detta inom vilka 
avstånd ett ökat befolkningsunderlag kan ge effekter på 
t ex en dagligvarubutik eller annan service. Beroende på 
avstånd till servicealternativ kan detta område sträcka sig 
en eller fl era mil från servicestället. Till skillnad från skolor 
och förskolor kan påverkan för handel och sysselsättning 
även sträcka sig över kommungränser. På landsbygden 
kan fritidsboende vara helt avgörande för om en 
dagligvarubutik kan överleva. Delar av kommuner kan 
närmare fördubbla sin befolkning sommartid. Utökade 
möjligheter till fritidsboende ska därför inte betraktas 
som oväsentligt ur lansbygdsutvecklingsperspektiv. 
Särskilt som konvertering från fritidsboende till året 
runtboende för många landsbygdskommuner är den 
störst enskilda tillväxtfaktorn inom bostadssektorn. Även 
för landsbygdskommuner är möjligheter till ett attraktivt 
boende en faktor som kan avgöra om arbetskraft 
kan rekryteras till arbetsplatser i kommunen. Den 
bedömningen gör alla tre kommunerna och kan inte 
understrykas tydligare. 

I denna LIS-handling redovisas inte de delområden 
som undantagits  p g a att de haft bristande 
exploateringspotential, varit för låglänta eller bedömts 
svårbebyggda.

Vad räknas som landsbygd?
I lagtexten om strandskydd fi nns ingen defi nition av 
landsbygdsbegreppet utan det är respektive kommun 
som med hänsyn till den regionala och lokala situationen 
ska defi niera vad som ska betraktas som landsbygd i den 
egna kommunen. 

En defi nition av vad som är landsbygd kan baseras 
på ett fl ertal olika faktorer, med fördel utifrån syftet 
med defi nitionen. Utgångspunkten kan t ex vara ett 
tillgänglighetsperspektiv, befolkningstäthet eller en 
kombination av fl era faktorer.

EU defi nierar landsbygd som ”a stretch of inland or coastal 
countryside, including small towns and villages, where the 
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Askersund skulle enligt denna defi nition ingå i gruppen 
Tätort i glesbygd.

Statistiska Centralbyrån gör ingen skillnad på gles- och 
landsbygd utan avgränsar bara tätorter med mer än 
200 invånare. Enligt den defi nitionen bor 16 procent av 
befolkningen på landsbygden, vilket är en nivå som varit 
mer eller mindre oförändrad sedan omkring år 1970. 
Enligt SCB bor ca 39% av befolkningen i Askersunds 
kommun på landsbygden. Motsvarande siffror för Laxå 
kommun är 23 % och för Lekeberg 57 %. 

Följande orter i respektive kommun brukar betraktas som 
tätorter: 

Askersund - Askersund, Hammar, Olshammar, 
Rönneshytta, Åmmeberg, Åsbro.

Laxå - Laxå, Finnerödja, Hasselfors, Röfors.

Lekerberg - Fjugesta, Mullhyttan, Lanna/Hidinge.

OECD:s defi nition baseras på den andel av befolkningen 
som bor i kommuner med en befolkningstäthet mindre än 
150 invånare/km², vilket för Sveriges del skulle innebära 
att runt 70 procent av befolkningen bor på landsbygden. 
Stockholm och Skåne län är de enda regioner som inte 
klassifi ceras som landsbygd enligt OECD:s defi nition. 
Hela 99 procent av Sveriges totala landareal skulle 
defi nieras som landsbygd enligt denna defi nition.
Befolkningstätheten i Askersunds kommun är 14inv/km², 
Laxå kommun 9 inv/km², Lekebergs kommun 16 inv/
km². Samtliga kommuner klassifi ceras alltså enligt denna 
defi ntion som landsbygd.

Länsstyrelserna runt Vättern - Örebro, Östergötland, 
Jönköping och Västa Götaland - har enats om ett 
gemensamt förhållningssätt till landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen vid Vättern. I detta PM omnämns att 
Jönköpings län använder 3 000 invånare som gräns för 
tätorter som inte bör omfattas av LIS. Enligt länsstyrelsen 
i Örebro ska det inte tolkas som att länsstyrelserna 
enats om en gemensam defi nition av gränsen för 
landsbygdsbegreppet.

Landsbygdsdefi ntion för Askersunds,
Laxå och Lekebergs kommuner
Utifrån de defi nitioner som prövats bedöms Laxå och 
Lekebergs kommuner, i sin helhet, utgöra landsbygd. 
Askersunds tätort är ett gränsfall eftersom invånarantalet 
ligger på 3887 (enl SCB 2010). Tätorten tappar dock 
sedan länge invånare och har, med några års undantag, 
stadigt minskat sedan 1994. Askersunds tätort ska dock 
inte ingå i begreppet landsbygd.

Samma förutsättningar gäller för Laxå men här bedöms 
invånarantalet nu sjunkit under 3 000. 

I Lekebergs kommun fi nns ingen ort med över 3 000 
invånare.

% av all sysselsättning i kommunen. Askersund kommun 
skulle alltså räknas som en landsbygskommun enligt 
SKL:s tidigare defi nition. För Lekeberg är motsvarande 
andel 12 %, d v s man räknas som en landsbygdskommun 
och för Laxå 6 %, d v s marginellt under landsbygdsnivån. 

Jordbruksverkets databas Regional balans är 
sammanställd i syfte att åskådliggöra utvecklingen i olika 
former av landsbygd i riket. I denna databas indelas riket 
geografi skt i fyra grupper av regioner:

1. Tätortsområden med mer än 10 000 invånare. 

2. Tätortsnära landsbygd som består av områden omkring 
tätorter med mer än 10 000 invånare. Gränser för den 
tätortsnära landsbygden baseras på uppskattad radie 
för tätorternas infl uensområden där arbetspendling till 
tätorterna kan antas vara frekvent. Radien varierar mellan 
tätorter och är som mest 60 km i de tre stortstadsregionerna 
(Stockholm, Göteborg och Malmö). 
För övriga tätorter med mer än 70 000 invånare har radien 
satts till 30 km och för tätorter mellan 10 001 och 70 000 
invånare är motsvarande radie 20 km. 

3. Tätort i glesbygd med mellan 1 001 och 10 000 invånare.
 
4. Övrig glesbygd som består av övriga delar av landet, 
inklusive tätorter upp till 1 000 invånare.

Foto: Bosse Björk
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Foto: Bosse Björk
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invånare, har utifrån de kriterier länsstyrelserna runt Vättern 
diskuterat fram, anses däremot inte vara landsbygd. Tillväxt bör 
kunna ske inom hela kommunen och vissa områden är utpekade 
som särskilt lämpliga och möjliga att utveckla. bl a i detta LIS-
dokument. För de fl esta av de områden som redovisas här är 
vatten en tillgång men p g a strandskyddet också ett hinder som 
där det är lämpligt bör undanröjas.

Åsbro, inkl Estabo, har ett bra och strategiskt läge nära 
Hallsberg och ligger invid sjön Tisaren. Det fi nns därför en stor 
utvecklingspotential och intresse fi nns att bosätta sig i Åsbro av 
fl era anledningar där sjön är en.

Åmmeberg, inkl Kärraudden, är attraktivt genom dess läge 
vid Åmmelången och Vättern. Golfbanan utgör en attraktion 
och lockar många spelare och besökare, dels lokalt men även 
regionalt ifrån. Här fi nns goda förutsättningar för utveckling.

Rönneshytta har ungefär samma gynnsamma läge som Åsbro, 
om än några kilometer länge från Hallsberg. Tätorten kan 
med fördel utvecklas längs Multen och Löcknasjön, både för 
verksamheter och för bostäder.

Olshammar vid Vättern kan utvecklas i nordlig riktning för 
bostäder, på avstånd från papperbruket, och centralt i form av 
utveckling av båthamnen.

Bastedalen, Hammar och Stora Forsa, samtliga vid Vätterns 
östra strand, kan utvecklas i försiktig skala för att stärka den 
service som fi nns.

Genom landsbygdsutveckling, däribland ökat bostadsbyggande, 
vill kommunen stärka underlaget för service runt om i 
kommunen.  LIS-planen möjliggör teoretiskt för omkrng 300 
nya tomter. Det mer sannolika antalet torde dock vara mindre 
än 150 totalt i de 17 områden som fi nns utpekade, därtil utslaget 
över många år. 

LIS-områdenas andel av kommunens stränder
Andelen strandlinje för LIS-områden i Askersunds kommun 
motsvarar 2,5% av den totala längden strandlinje (28,7 km av 
totalt 1132,2 km). Det är naturligt och helt ofrånkomligt att vissa 
sjöar och vattendrag får en större andel LIS-områden. Främst 
handlar det om att här redan fi nns befi ntlig bebyggelse och 
därmed utbyggda vägnät, ibland även vatten- och avloppsnät, 
som gör dem möjliga att exploatera med rimliga insatser. Till 
detta ska läggas attraktivitetsfaktorn, som är avgörande för 
om en exploatering överhuvudtaget är relevant och slutligen 
en markägare som är intresserad av att utveckla området. Utan 
dessa förutsättningar är LIS-området meningslöst. 
Slutligen ska det poängteras att absoluta fl ertalet sjöar och 
vattendrag förblir helt orörda ut exploateringssynpunkt.

Fritidshusboende
Det fi nns en stor andel fritidshus runt om i kommunen. Runt 
Tisaren och Tibon samt delar av Vätterns stränder har den 
största koncentrationen av fritidsbebyggelse och särskilt för 
Åsbro har fritidshusboendet betydelse för servicen på orten. 
Det är en generell trend i landet att fritidshus konverteras till 
åretruntboende. Detta är positivt ur den aspekten att antalet 
kommuninvånare sannolikt ökar och att dessa får bo i lugna 
natursköna miljöer, ofta i strandnära lägen. Problematiskt kan 
vara att kommunens kostnader för t ex hemtjänst ökar när 

Askersunds kommun
Nedanstående texter, undantaget sista stycket, är hämtade från 
förslaget till ny översiktsplan för Askersunds kommun som för 
närvarande är under handläggning. Översiktsplanen kommer 
antas innan detta gemensamma tematiska tillägg för LIS-
områden tas upp för antagandebeslut.

Landsbygdskommun med små tätorter
Askersunds kommun är en landsbygdskommun med tydlig 
naturprägel. Askersunds kommun består dels av Vättern med 
dess skärgård samt ett rikt skogs- och jordbrukslandskap, 
vilket gör den mångfacetterad och attraktiv.

Kommunen har, utöver Askersunds stad som inte ska räknas 
som landsbygd, två större tätorter - Åsbro och Åmmeberg - 
samt ett fl ertal mindre tätorter och bybildningar. En tredjedel 
av kommuninvånarna bor inom den övriga landsbygden.

Levande landsbygd
I dag är Askersund en levande landsbygd. Omkring en tredjedel 
av befolkningen bor utanför tätorterna och byarna och många 
driver lantbruk med olika inriktningar. En fortsatt levande 
och bärkraftig landsbygd anses därför vara av yttersta vikt för 
kommunens framtid. Privata initiativ är en förutsättning för att 
behålla och utveckla en levande landsbygd.

Framtida bostadsbehov och bostadsefterfrågan
Som boendekommun är Askersund attraktivt, dels tack vare 
Vättern och dels tack vare närheten till Hallsberg och den 
utveckling som sker där i form av nya arbetstillfällen. Det fi nns 
goda förutsättningar att öka folkmängden i kommunen men 
behovet av ett varierat utbud av bostadstyper är nödvändigt 
för att få en balans bland invånarna, såväl åldersmässigt som 
utifrån sociala faktorer.

Efterfrågan på bostäder i kommunen omfattar fl era typer av 
boende. Det råder brist på lägenheter anpassade för ungdomar 
och äldre. Den största grupp som påverkas är människor som 
vill fl ytta från sina nuvarande bostäder till någonting mindre 
men samtidigt bo kvar på orten.

Sett till prognoser för befolkningsutvecklingen bör 
planeringsberedskap fi nnas för att kommunen ska växa med 
minst 50 personer per år.

Bostadsbyggande
Utanför de tre större tätorterna (inklusive Askersund stad) 
fi nns ett stort antal mindre byar och områden med koncentre-
rad bebyggelse. Det fi nns också stora landsbygdsområden där 
bostadsbebyggelsen är jämnt fördelad. Man kan säga att detta 
är den mest typiska bebyggelsekaraktären i Askersund.
Det här är områden där det inte kan förväntas några större 
privata bostadsprojekt och kommunen har inte för avsikt att 
initiera bostadsprojekt här. Däremot ska enskilda initiativ att 
bygga och utveckla i dessa områden bejakas och stimuleras.
Exempel på sådana byar eller områden är Olshammar, Rön-
neshytta, Lerbäck, Stora Forsa, Bastedalen och Hammar.

Landsbygdsutveckling och strandnära boende
Hela Askersunds kommun, undantaget Askersunds stad, 
betecknas som landsbygd. Askersunds stad, med dess ca 3 500 
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människor bosätter sig i perifera lägen dit det tar lång tid att ta 
sig vid hembesök.
Kommunens ståndpunkt är att inte motverka konvertering av 
fritidshus till åretruntboende.

Grundläggande förutsättningar för samtliga LIS-
områden i Askersunds kommun
För samtliga LIS-områden gäller att de bedömts lämpliga för 
utveckling av landsbygden och är av sådant slag och har en 
så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt. Vidare har de endast en liten betydelse 

för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av 
tätorter. Denna bedömning är gjord med hänsyn till de högre 
krav som ställs runt Vättern.
Flera föreslagna LIS-områden har helt eller delvis utgått under 
utredningsskedet. Dels för att de efter genomförd inventering 
har bedömts ha höga naturvärden som inte ansetts förenliga 
med LIS-kriterierna. Dels för att de bedömts ha otillräcklig 
exploateringspotential, vara för svårexploaterade eller vara 
belägna så att de av risk- eller störningsskäl inte bedömts 
lämpliga.  Hänsyn har tagits till riksintressen vid bedömningen 
av områdenas lämplighet och hur dessa intressen kan tillgodoses.
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Markförhållandena behöver utredas närmare inom de obebyggda 
delarna men om marken tål uppfyllnad med någon meter bedöms 
den i övrigt vara lättbebyggd. 

En förlängning  och möjlig förstärkning av befi ntligt vägnät 
behövs för att nå ytorna i södra änden av området.

Kommunalt vatten och avlopp via en sjöförlagd ledning utreds och 
kan komma att läggas oavsett ytterligare exploatering. Utbyggnad 
av nät i området bör vara relativt enkelt, dock förutsätts att det 
sker i enskild regi och som gemensamhetsanläggning. 

I Åsbro fi nns dagligvarubutik samt annan kommersiell och 
offentlig service, likväl som arbetsplatser och kollektivtrafi k.

Infrastruktur
Området kan enkelt nås via befi ntlig väg från Åsbro samt det 
befi ntliga vägnätet i området. För att nå den obebyggda delen 
längst i söder behövs 200-300 meter ny väg, beroende på var 
anslutning görs.

Kolektivtrafi k fi nns till och från Åsbro.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns i Åsbro. En sjöförlagd 
ledning är dock planerad och kommer läggas  oavsett ytterligare 
exploatering. Själva nätet kommer sannolikt vara enskilt om  än 
gemensamt. Utbyggnad av nätet bedöms i övrigt relativt enkelt.
LIS-området berörs av vattenskydds-område.

El fi nns och kan byggas ut. Bredband fi nns i Åsbro och byggs 
troligen ut i samband med VA.

Planer och bestämmelser
Området är detaljplaneret så när som på den allra sydligaste 
delen där det inte fi nns några bestämmelser som reglerar 
markanvändningen. Syftet med LIS-området har stöd i förslag till 
översiktsplan då Åsbro ska ha möjligheter att utvecklas.

Risk och störningar
Det är generellt sett låglänt terräng närmast Tisaren vilket 
gör att det i vissa partier kan fi nnas risk för översvämning. 
Markförhållandena behöver utredas närmare inom de obebyggda 
delarna men om marken tål uppfyllnad med någon meter bedöms 
detta inte utgöra ett problem. Exempelvis kan lägsta golvhöjd 
anges för att säkerställa att byggnader inte hamnar inom risk för 
översvämning. Detta regleras i samband med planläggning och 
bygglovgivning.
Någon risk för ras och skred bedöms inte föreligga

Buller från järnvägen (godsstråket genom Bergslagen) kan 
eventuellt påverka delar av området. Behov av åtgärder för att 
inte överskrida riktvärden för buller ska utredas inför eventuell 
exploatering. Avståndet till järnvägen bedöms vara så långt, som 
närmast knappt 200 meter, att vibrationer inte ska utgöra ett 
problem.
Järnvägssträckningen kommer inom 7-8 år att fl yttas till ett nytt 
läge och därefter är påverkas inte området alls. Befi ntlig räls 
kommer rivas upp.

Konkurrerande intressen
Området ligger nära riksintresse för kommunikation (järnväg - 
godsstråket genom Bergslagen, Skymossen-Mjölby. 
Beslut är taget om en ny dragningen väster om Åsbro samhälle. 
Eftersom ett nytt läge redan är beslutat är utvidgning i nuvarande 
läge inte aktuellt och riksintresset är därför inte relevant i den 
delen, endast avseende befi ntlig funktion och påverkan. När der 
nya spårläget tagits i bruk upphör nuvarande riksintresset och 
området berörs inte alls. 
LIS-området berörs av vattenskydds-område.

Åsbro-Tisarbaden - Tisaren

LIS-områdets syfte
Möjlighet att bygga nya och komplettera befi ntliga bostäder och 
därmed bidra till en naturlig utveckling av Tisarstrandsområdet 
och Åsbro.

Läge
Området är beläget vid Tisarens nordvästra strand och ligger en 
dryg kilometer norr om Åsbro. 

Beskrivning
LIS-området utgörs av en del av ett befi ntligt relativt tätbebyggt 
fritidshusområde med trädgårdar, gemensamma ytor och ordnat 
gatunät. 
Ytorna inom området är inte särskilt kuperade men marken sluttar 
generellt mot stranden där det i några punkter är relativt  låglänt. 
Det fi nns gott om både gemensamma och privata bryggor längs 
stranden.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Sjön Tisaren är värdefull ur såväl natur- som friluftssynpunkt. 
Tisaren är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vatten för 
natur och fi ske. Naturvärdena på land är främst knutna till äldre 
träd. 
Sumpskogen söder om fritidshusområdet Tisarbaden utgör klass 
3 i den nationella våtmarksinventeringen (D).
I området fi nns tre badplatser (A,B och C), varav den nordligaste 
har en parkering.
I fritidshusområdet fi nns det gott om gemensamma bryggor 
med båtplats och bad som är mer eller mindre tillgängliga 
för allmänheten. Tillgängligheten för allmänheten är annars 
begränsad på grund av att stranden inom och närmast utanför 
området till större delen utgörs oländig terräng med våtmarker 
och fritidshus nära stranden.

Exploateringsbedömning
Området bedöms med avseende på närheten till riksväg 
50 likväl som Åsbro, Askersund och Hallsberg ha god 
exploateringspotential. 

Området är redan bebyggdat till större delen, varför det i huvudsak 
är komplettering av befi ntlig bebyggelse som är aktuell. 
Inom hela området fi nns möjlighet till vackra utblickar över sjön 
även om det är ett inte helt optimalt ost- till sydostläge. I och med 
att området i princip är helt plant måste bebyggelsen komma 
relativt nära stranden för att vattenkontakten ska upplevas. 
Förutom komplettering av befi ntlig bebyggelse skulle runt 5 nya 
bostadshus kunna byggas, troligast i området södra del.

Foto: Bosse Björk
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LIS-område

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse liksom 
utveckling av befi ntlig bebyggelse som ger utrymme för en 
naturlig utveckling av Tisarbaden och Åsbro samhälle och 
som stärker underlaget för viktig service i Åsbro samt gynnar 
näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till 
Åsbro och kommunen i övrigt. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften då det till större delen redan är i 
anspråktaget och är lämpligt som LIS-område med följande 
kommentarer:

- De gemensamma bad- och båtplatser som fi nns i Tisarbaden 
ska även fortsättningsvis vara tillgängliga för allmänheten. 

- Hänsyn tas till sumpskogen (D) som tangerar LIS-området i 
söder.

Förändring efter
granskning
Komplettering att 
LIS-området berörs 
av vattenskydds-
område.
Kartan justerad 
så att den följer 
strandlinjen. 
I gransknings-
versionen hade ett 
vassområde längst 
i söder felaktigt 
hamnat innanför LIS-
områdesgränsen.
Kartan har 
kompletterats 
med symboler 
som visar att 
översvämningsrisk 
ska beaktas vid 
exploatering. 
Buller ska beaktas så 
länge järnvägen fi nns 
kvar i nuvarande 
läge.
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Exploateringsbedömning
Området bedöms med avseende på att det ligger inne i Åsbro 
och närheten till riskväg 50 likväl som till Askersund och 
Hallsberg ha god exploateringspotential. Inom den södra delen 
är endast komplettering av befi ntlig bebyggelse aktuell, inklusive 
omvandling från fritidsboende till åretruntboende. 

Inom den allra nordligaste delen fi nns möjlighet till nybyggnation. 
Inom hela området fi nns möjlighet till vackra utblickar över sjön 
även om det är ett inte helt optimalt ost- till sydostläge och då 
det i princip är helt plant måste bebyggelsen komma relativt nära 
stranden för att vattenkontakten ska upplevas.

Markförhållandena behöver utredas närmare inom de obebyggda 
delarna men om marken tål uppfyllnad med någon meter bedöms 
den i övrigt vara lättbebyggd.  Teoretiskt sätt kan det handla om 
ett drygt 20-tal nya bostäder inom LIS-området, men sannolikt rör 
det sig om 10-15, utöver konverteringen i det befi ntliga området 
som sannolikt utmynnar i något färre hus än idag då området är 
mycket tätbebyggt.

Exploatering norr om befi ntlig bebyggelse förutsätter en relativt  
kort kompletterande väganslutning som bedöms lättbyggd. 
Kommunalt vatten- och avlopp fi nns i Åsbro och kan byggas ut.
I Åsbro fi nns dagligvarubutik och annan kommersiell och offentlig 
service (förskola, skola samt fritidshem), likväl som arbetsplatser 
och kollektivtrafi k.

Infrastruktur
Den södra delen av området kan lätt nås från befi ntligt vägnät 
i Åsbro och inom området. Vid exploatering av norra delen  
behöver ny väg tillskapas, ca100-200 meter.
Kollektivtrafi k fi nns längs riksväg 50 ca 1 km från området likväl 
som längs gamla vägsträckningen, länsväg 608, som ansluter till 
Åsbro samt service inom Åsbro. 
Spårbunden regionaltrafi k på stambanan med stopp i Åsbro har 
diskuterats men är inte längre aktuellt då en helt ny bansträckning 
kommer byggas, se nedan.

Området har idag enskilt avlopp, kommunalt vatten bara i 
gemensamma tappkranar. Kommunalt vatten- och avlopp fi nns 
i Åsbro och kan byggas ut i området med kompliciteten av att 
järnvägen ligger emellan. LIS-området berörs av vattenskydds-
område.
El och bredband fi nns i Åsbro och kan byggas ut.

Planer och bestämmelser
Det fi nns inga detaljplaner eller andra bestämmelser som reglerar 
markanvändningen. Syftet med LIS-området är förenligt med 
gällande översiktsplan då Åsbro som tätort ska ha möjligheter 
att utvecklas.

Risk och störningar
Det är generellt sett låglänt terräng ner mot Tisaren vilket gör 
att det fi nns risk för översvämning. I samband med byggnation 
behöver byggnader byggas upp. Exempelvis kan färdig golvhöjd 
anges för att säkerställa att byggnader inte hamnar inom risk för 
översvämning. Detta regleras i samband med planläggning och 
bygglovgivning.
Någon risk för ras och skred bedöms inte föreligga.

LIS-området ligger ett stycke norr om det gamla 
impregneringsområdet i Åsbro. Söder om LIS-området fi nns ett 
område som klassats som förorenad mark. Gränsen för LIS-
området har anpassats till detta. Det fi nns dock indikationer på 
föroreningar i mark även vid befi ntlig bebyggelse i det sydvästra 
hörnet av LIS-området, vilket behöver beaktas vid eventuell 
komplettering av bostadsbebyggelse.

Buller från järnvägen (godsstråket genom Bergslagen) kan 
eventuellt påverka delar av området. Behov av åtgärder för att 

Åsbro-Norra Åsbro - Tisaren

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya och komplettera befi ntliga bostäder och 
därmed bidra till en naturlig utveckling av Åsbro. 

Läge
Området är beläget längs sjön Tisarens västra strand och utgörs 
till större delen av ett befi ntligt fritidshusområde i direkt anslutning 
till Åsbro samhälle. 

Beskrivning
Den södra och absoluta huvuddelen av området utgörs av ett 
befi ntligt fritidshusområde med trädgårdar och gemensamma  
öppna ytor och är relativt låglänt. 

Den norra delen av området är obebyggt och låglänt, beväxt med 
delvis tät lövskog. Vissa partier är även sanka.
 
Marken är i stort helt plan och ligger generellt någon dryg meter 
högre än sjöns ordinarie vattennivå. 
Tillfart till området sker via en viadukt under järnvägen. Det 
fi nns ytterligare en grupp fritidshus längre söderut, utanför LIS-
området.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Sjön Tisaren är värdefull ur såväl natur- som friluftssynpunkt. 
Tisaren är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vatten för 
natur och fi ske. Friluftsvärdena ligger främst i sjölivet och det 
fi nns möjlighet att anlägga gemensamma båtplatser. I området 
fi nns även en mindre badplats (E), vilken fl itigt används.

Större delen av det området som inte är ianspråktaget för 
fritidshus består av mogen, genomgallrad, produktionsskog utan 
några höga naturvärden. 

Marken är fuktig och relativt svårtillgänglig, vilket gör ett begränsat 
nyttjande för friluftslivet. 

Söder om fritidshusen, utanför LIS-området, fi nns ett område 
med vidkroniga björkar, grövre alar och någon enstaka lönn 
som kan utveckla höga naturvärden en alsumpskog närmast 
stranden. I de fuktigare delarna närmast sjön fi nns en del död 
ved som tillsammans med vassen och den relativt snåriga 
vegetationen vid stranden lockar till sig hackspettar, mesar och 
andra småfåglar. Närmast de angränsande fritidshusen i söder 
fi nns några små stigar som leder en bit in i skogen. Det är svårt 
att ta sig ända ut till vattnet  eftersom området närmast stranden 
har dålig bärighet och sikten skyms av hög vass.

Foto: Bosse Björk
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inte överskrida riktvärden för buller ska utredas inför eventuell 
exploatering. Avståndet till järnvägen bedöms vara så långt, som 
närmast ca 200 meter, att vibrationer inte ska utgöra ett problem.
Järnvägssträckningen kommer inom 7-8 år att fl yttas till ett nytt 
läge och därefter är påverkas inte området alls. Befi ntlig räls 
kommer rivas upp.

Konkurrerande intressen 
Området ligger nära riksintresse för kommunikation (järnväg - 
godsstråket genom Bergslagen, Skymossen-Mjölby. 
Beslut är taget om en ny dragningen väster om Åsbro samhälle. 
Eftersom ett nytt läge redan är beslutat är utvidgning i nuvarande 
läge inte aktuellt och riksintresset är därför inte relevant i den 
delen, endast avseende befi ntlig funktion och påverkan. När der 
nya spårläget tagits i bruk upphör nuvarande riksintresset och 
området berörs inte alls. 
LIS-området berörs av vattenskydds-område.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

-  den mindre badplatsen (E) bör vara tillgänglig för allmänheten.

- hänsyn tas till naturvärden närmast stranden i den norra delen 
av området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse liksom 
utveckling av befi ntlig bebyggelse som ger utrymme för en 
naturlig utveckling av Åsbro samhälle och som stärker underlaget 
för viktig service i Åsbro samt gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera attraktiv arbetskraft till Åsbro och kommunen i övrigt.  

Åsbro
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mynnar i Kasteviken. Även tallskogen  (K)  har  höga  naturvärden  
som kan  komma  att utvecklas. 
En fast fornlämning fi nns i anslutning till bebyggelsen vid 
Aspudden i söder. Denna består av en forntida bosättning och 
fl era fl intföremål har hittats i området. Det kan därför inte uteslutas 
att framtida exploatering i östra delen av det västra delområdet 
måste föregås av en arkeologisk utredning.

Exploateringsbedömning
Området bedöms, med avseende på avstånd till riskväg 
50 likväl som Åsbro och Askersund samt som en alternativ 
utvecklingsmöjlighet för Åsbro, ha exploateringspotential.
Området är varierat där vissa delar bedöms förhållandevis lätta att 
exploatera andra mer komplicerade, främst p g a höjsskillnader 
och inslag av berg. Markförhållandena på aktuell plats måste 
därför undersökas i samband med exploatering. 
Det fi nns bra vägar fram till och in i respektive delområde men 
vissa kompletteringar krävs för att nå vissa ytor. Det gäller främst 
den östra delen av det västra delområdet där nybyggnad med 
100-300 meter väg krävs beroende vilka ytor som ska nås.

Området sträcker sig ut från Estabo och når  ut till och en bit förbi 
Talludden, där verksamhet bedrivs. Runt Talludden är endast  
utveckling av verksamheten aktuell. Förtätning och nyetablering 
skulle möjliggöra för ett 30-tal tillkommande bostäder, men för att 
anpassa till topografi  och erhålla bra vattenkontakt är ett 10-15 
mer realistiskt.

I Åsbro fi nns dagligvarubutik och annan kommersiell och offentlig 
service, likväl som arbetsplatser. Kollektivtrafi k fi nns längs
riksväg 50. Rönneshytta med sitt varuhus ligger ca en mil mot 
söder.

Infrastruktur
Området kan nås från fl era håll men primärt från riksväg 50 ca 
2 km väster om området, via gamla vägsträckningen, länsväg 
608, gatunätet i Åsbro/Estabo. Det fi nns däremot ingen riktigt 
utbyggd väg fram till eller genom själva LIS-området, bara några 
mindre skogsbilvägar. En exploatering av området kräver endera 
förstärkning av befi ntliga mycket enkla vägar och/eller nybyggnad 
med 200-600 meter väg beroende vilka ytor nära stranden som 
ska nås.

Kollektivtrafi k fi nns längs riksväg 50 ca 3 km från området likväl 
som längs gamla vägsträckningen, länsväg 608, som ansluter till 
Åsbro. Spårbunden regionaltrafi k på stambanan har utretts men 
inget talar för att något stopp som påverkar Rönneshytta kommer 
till stånd.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns i Åsbro, dock inte inom eller 
i närheten av området. En sjöförlagd ledning är dock planerad 
fram till Estabo och kommer troligen läggas inom några år 
oavsett ytterligare exploatering. 

El fi nns i närområdet och kan byggas ut. Bredband fi nns i 
Åsbro, byggs troligen ut samtidigt om VA. LIS-området berörs av 
vattenskydds-område.

Planer och bestämmelser
Bebyggelsedelen i det västra delområdet är planlagd. 
I övrigt fi nns inga detaljplaner eller annan markreglering. 
Strandskydd gäller med 100 meter.
Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då 
Åsbro tätort  ska ha möjligheter att utvecklas.

Störningar och risker
Den västligaste delen av det västra delområdet är något låglänt. 
Hänsyn till detta ska tas i framtida planering samt i samband 
med lovgivning. Exempelvis kan färdig golvhöjd anges för att 
säkerställa att byggnader inte hamnar inom risk för översvämning.
I övriga delar av området föreligger ingen översvämningsrisk.
Stora delar av området är mer eller mindre kuperat men utgörs 
samtidigt av berg, varför ingen risk för ras eller skred bedöms 
föreligga. 

Trafi kintensitet och hastighet är låg på närliggande vägar varför 
buller inte är en faktor.

Åsbro-Estabo - Tisaren

LIS-områdets syfte
Syftet är att möjliggöra för utveckling av verksamheter och nya 
bostäder såväl som komplettering av befi ntlig bebyggelse.

Läge
LIS-området består av två delområden och ligger vid Tisarens 
sydvästra strand någon dryg kilometer söder om Åsbro. Det 
västra delområdet inkluderar nordöstra delen av Estabo medan 
det östra i huvudsak ligger på Talludden. Rönneshytta är beläget 
ca en mil söder om området. 

Beskrivning
Det västra delområdets centrala del innehåller befi nlig bebygglse, 
både för permant- samt fritidsboende, som är en del av Estabo, 
en ortsbildning som i princip växt ihop med Åsbro. Både mot 
öster och väster fi nns obebyggda partier.
Den västra delen sluttar svagt mot vattnet medan den centrala 
och östra är betydligt mer kuperad. I östra delen dominerar 
lövvegetation, i den västra med större inslag av barrträd.

Området kan nås från fl era håll men primärt från riksväg 50 ca 
2 km väster om området, via gatunätet i Åsbro/Estabo. Det fi nns 
däremot ingen riktigt utbyggd väg fram till eller genom den östra 
delen av det västra delområdet.

Det östra  delområdet tar sin utgångspunkt i föreningsgården på 
Talludden och sträcker sig dels några hundra mot nordost, dels  
ca 300 meter mot sydväst fram till Kasteviken. Delområdet är 
förutom bebyggelse på Talludden och Byggesudden obebyggt. 
Marken är lätt kuperad och sluttar generellt ner mot vattnet, dock 
inte särskilt brant. I några partier fi nns berg i dagen. Vegetationen 
utgörs av blandskog men tyngdpunkten mellan barr- och lövskog 
varierar.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Det fi nns en lång rad områden med höga natur-, kultur- och 
friluftsvärden längs den aktuella strandsträckan. LIS-området har 
avgränsats så att de fl esta inte berörs alls.

Tallskogen  på  Byggesudden (C) har högt naturvärde och bör 
lämnas orörd.
Skogen öster om Talluddens camping (D) vilken nyttjas som   
strövområde  för  campingens  gäster. 
Närmast stranden fi nns gamla  träd  och  stigar  som används i 
friluftslivet. Vid exploatering bör hänsyn även tas till bäckar och 
biotopskyddade diken. Det dike som mynnar ut i Byggeviken 
omfattas också av biotopskydd och får inte läggas igen eftersom 
det rinner igenom odlingsmark. 

Resterande värdfulla områden är belägna utanför LIS-området.
Skogen på Vikaudden och (A), liksom nyckelbiotopen,  
granskogen  och  ravinen  (I,  H  och  J)  har undantagits ur 
naturvärdessynpunkt, och område E för att det är en fast 
fornlämning som ej får skadas. I Kasteviken består strandområdet 
av sankmark och  sumpskog  (B)  och  är  därför  inte  lämplig  
för  exploatering, likaså  bäckmiljön  omkring  Ängabäcken som 

Foto: Bosse Björk
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LIS-området ligger ett stycke söder om det gamla 
impregneringsområdet i Åsbro, utanför det område som klassats 
som förorenad mark.

Konkurrerande intressen
Området ligger inom riksintresse för naturvård – 
Tisarförkastningen. Den bebyggelse som kan tillkomma bedöms 
inte skada riksintresset. 
LIS-området berörs av vattenskydds-område.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- att hänsyn tas till de naturvärden som fi nns närmast stranden och 
att bebyggelse förläggs 30-50 meter från stranden, undantaget 
redan ianspråktagen mark.

- runt Talludden bör endast åtgärder som utvecklar verksamheten 
tillkomma.

- särskild hänsyn ska tas till badplatserna (F och G).

- Tallskogen  på  Byggesudden (C) har högt naturvärde och bör 
lämnas orörd.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse liksom 
utveckling av befi ntlig bebyggelse vilket ger utrymme för en 
naturlig utveckling av Estaboområdet och Åsbro samhälle. Detta 
stärker underlaget för viktig service i Åsbro, sannolikt även i 
Rönneshytta, samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera 
attraktiv arbetskraft till Åsbro och kommunen i övrigt.          
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Exploateringsbedömning
Området bedöms med avseende på närheten till riskväg 50 likväl 
som Åsbro, Askersund och Hallsberg ha viss exploateringspotential 
för Lerbäck, likväl som att utvecklingsmöjligheterna för 
hotellrörelsen ökar. 

Inom det norra delområdet är endast utveckling av hotellrörelsen 
med t ex kompletterande bebyggelse aktuell. Runt dansbanan 
och de anläggningarna kan även åtgärder som vänder sig till 
allmänheten tillkomma.

Inom det södra delområdet fi nns utrymme för totalt ett 15-tal nya 
villatomter med möjlighet till vackra utblickar över sjön förutsatt att 
ytan avverkas. Det här är visserligen ett nordostläge och stranden 
inte är direkt badvänlig. En ordentlig röjning skulle innebära att 
detta område visuellt mera inlemmas i kulturlandskapet runt 
Lerbäck. 
Eftersom höjdskillnaderna är begränsade torde tillkommande 
bostadsbebyggelse ligga tämligen nära stranden för att erhålla 
rimlig vattenkontakt varför 5-8 nya tomter är mer sannolikt. 

Markförhållandena behöver i vissa partier utredas närmare 
men om marken tål uppfyllnad med någon meter bedöms den i 
övrigt vara lättbebyggd. Närmast runt befi ntlig hotellbebyggelse 
bedöms marken vara bra och byggbar utan åtgärder. 

Närheten till länsväg 596 mellan Lerbäck och Gålsjö gör 
väganslutning relativt enkel och kort. För mindre exploatering, 
vilket sannolikt är frågan om här, kan befi ntligt kommunalt VA 
enkelt byggas ut. 

I södra delområdet äger Sveaskog marken och företaget har 
uttalat intresse för att marknadsföra området.

Infrastruktur
Området nås enkelt från länsväg 596 mellan Lerbäck och Gålsjö  
som ansluter till riksväg 50 ca 2 km väster om Lerbäck men det 
fi nns även andra bra vägalternativ till omgivande orter. 
En kort gatukomplettering om ca 100 meter kan vara aktuell om 
det södra delområdet ska exploateras.
Kollektivtrafi k fi nns längs riksväg 50 ca 2 km från området likväl 
som längs väg 597.

El och bredband fi nns i närområdet och kan byggas ut.

Planer och bestämmelser
Inga detaljplaner eller andra bestämmelser som reglerar 
markanvändningen berör området. Strandskydd gäller med 
100 meter. Syftet med LIS-området är förenligt med gällande 
översiktsplan då hela kommunen ska ha möjligheter att utvecklas.

Risk och störningar
Generellt fi nns p g a de begränsade höjdskillnaderna ingen 
risk för ras eller skred däremot bör markens stabilitet närmast 
stranden utredas samt vilken lägsta golvnivå som är lämplig för 
att undvika eventuell översvämningsrisk. Det är dock ien liten sjö 
med begränsat tillfl öde. 
Länsväg 596 mellan Lerbäck och Gålsjö ligger relativt nära 
exploaterbara partier men hastigheten är låg på platsen och 
trafi ken blygsam varför det inte är ett hinder för exploatering.
Dessa aspekter beaktas i plan- eller bygglovskedet.

Konkurrerande intressen
Området ingår i riksintresse för naturvård; Lerbäcksmon 
Värdeomdöme: Stora, tydliga och väl utbildade dyner. Utgör en 
övergångsform från dynfälten norr om norrlandsgränsen till södra 
Sveriges dynfält med sina tydliga spår av sekundär omformning. 
Viktig fl ora och fauna. 
Viss bebyggelse, inkl utveckling av hotellverksamheten bedöms 
inte påtagligt skada riksintresset.

Lerbäck - Kyrksjön

LIS.områdets syfte
Möjliggöra utveckling av befi ntlig verksamhet samt öppna för ny 
bostadsbebyggelse.

Läge
LIS-området består av två delområdet och är beläget längs 
Kyrksjöns västra strand, i den östra kanten av det lilla samhället 
Lerbäck, vilket i sin tur ligger ca 3 km söder om Åsbro och 5 km 
norr om Rönneshytta.

Beskrivning
I norra delområdet ligger Hotell Per Olofsgården med 
huvudbyggnader och sidobyggnader, bl a bostadshus/anex 
i söder och en dansbana med tillhörande byggnader i norr 
alldeles invid stranden. Marken sluttar här från byggnaderna mot 
stranden som närmast vattnet är obebyggd och låglänt, delvis 
sankt. Nordost om dansbaneområdet är det låglänt och sankt 
och knappast lämpligt att bebygga alls.

Södra delområdet är obebyggt och består till större delen av tät 
barrskog vid och här är marken högre och fast för att i södra 
änden åter bli låglänt och sank. Runt utloppet längst i söder inte 
lämplig att bebygga alls.  Stranden är något mera distinkt i det 
södra delområdet men sjön som helhet har mera karaktären av 
tjärn än badsjö.

INatur-, kultur- och friluftsvärden
Norra delområdet ligger privat mark som tillhör hotellet och får 
därmed anses inanspråktagen. Det södra delområdet består av 
produktionsskog som är tämligen otillgänglig. 

Naturvärdena är knutna till äldre träd som fi nns spridda i hela 
området främst en dunge med äldre tallar i norra delen av 
området (A). 

I anslutning till hotellverksamhet består området av gräsmark 
och av skogsmark och ligger på privat mark bara tillgänglig för 
gästerna på hotellet. Längst i norr fi nns en golfbana och fl era 
byggnader, bland annat dansbana, scen, bastu och kiosk. På 
udden fi nns också en liten badplats med sandstrand, samt 
brygga och båt. Det går en äldre bruksväg längs med stranden in 
i skogen söder om norra delområdet.

Området i mitten (C) omfattas av riksintresse för kulturmiljö och 
som innehåller de fl esta naturvärdena längs sjö, ingår inte i LIS-
området.

Det södra delområdet består av produktionsskog och innehåller 
inga egentliga naturvärden. Det är dessutom tämligen otillgänglig 
p g a den täta granskogen och att själva strandkanten är tämligen 
sank.
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Riskintresse för kulturmiljövården Lerbäck med koppling till 
kyrkan och sockencentrum ligger inte inom LIS-områdets 
avgränsning. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- hänsyn tas till tallbeståndet i norr (A).

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området ökar möjligheten till verksamhetsutveckling och 
stimulerar till ny bostadsbebyggelse liksom utveckling av befi ntlig 
bebyggelse vilket ger utrymme för en naturlig utveckling av 
Lerbäcksområdet. Detta stärker underlaget för viktig service i 
Åsbro och Rönneshytta, samt gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera attraktiv arbetskraft till Åsbro och kommunen i övrigt. 
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(2-3 stycken) som kan skapas i den södra delen av området i 
anslutning till befi ntlig gata där det fi nns möjlighet till vackra 
utblickar över sjön även om det är ett norrläge och stranden 
inte är direkt badvänlig. Eftersom ytan sluttar markant behöver 
markförhållandena utredas närmare men bedöms vara 
lättbebyggd.

För den centrala delen av området gäller endast komplettring av 
befi ntliga bebyggelse.

I norra delen av området fi nns öppna och relativt lättexploaterade 
ytor som är en naturlig utveckling av befi ntlig bebyggelse i 
Rönneshytta. För att undvika översvämningsrisk bör bebyggelsen 
förläggas ett stycke från stranden och sannolikt även något 
upphöjt. Det krävs även nybyggnad med 150-500 meter gata för 
att nå aktuella ytor. Området skulle teoretisk kunna rymma ett 
30-tal nya tomter men realistiskt är det betydligt färre, snarare 
10-15, eftersom ett avstånd till stranden behöver hållas och att 
vattenkontakten blir begränsad bakom ”närmaste raden”.
Åtgärder krävs för att göra stranden mer tillgänglig.
Kommunalt vatten och avlopp fi nns eller kan enkelt byggas ut till 
alla delar av området,

Infrastruktur
Området nås enkelt från riksväg 50 som går ca 3 km väster 
om Rönneshytta men det fi nns även andra bra vägalternativ till 
omgivande orter. I södra och mellersta delen av området fi nns ett 
befi ntligt gatunät som kan utnyttjas.
Den norra delen av området krävs nybyggnad med 150-500 
meter gata för att nå aktuella ytor nära stranden.
Omedelbart sydost om området fi nns en högspänningsledning.

Kollektivtrafi k fi nnslängs riksväg 50, ca 3 kilomter från området.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns och kan byggas ut, detsamma 
gäller för el och bredband.

Planer och bestämmelser
Södra delen av området är planlagt och strandskyddet utsläckt. 
För övriga delar fi nns inga detaljplaner eller andra bestämmelser 
som reglerar markanvändningen. Här gäller strandskydd med 
100 meter. 
Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då 
Rönneshytta ska ha möjligheter att utvecklas.

Störningar och risker
I söder sluttar marken från gatan och skolområdet ner mot 
stranden så det fi nns ingen risk för översvämning och sannolikt 
är det inte så brant att risk för ras eller skred föreligger men
detta bör undersökas närmare vid eventuell exploatering.

Längs västra stranden gör de obefi ntliga höjdskillnaderna att 
ingen risk för ras eller skred föreligger, däremot bör det utredas 
vilken lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida 
översvämningar. Uppfyllnad torde behövas i vissa lägen 
varför även markens stabilitet bör undersökas närmare. I den 
obebyggda delen utgås från att ny bebyggelse förläggs ca 50 
meter från stranden.

Järnvägen mellan Hallsberg och Mjölby - Godsstråket genom 
Bergslagen - passerar genom Rönneshytta och som närmast 
ett 30-tal meter från LIS-områdesgränsen. Detta är dock inom 
befi ntlig bebyggelse där ingen ny bostadsbebyggelse är aktuell. 
De ytor i norr som skulle kunna vara aktuella för exploatering 
ligger minst 200 meter från järnvägen. I söder fi nns en mindre 
exploaterbar yta som ligger som närmast 130 meter från 
järnvägen, denna är dock skärmad av befi ntlig bebyggelse och 
till viss del topografi n. Erforderliga åtgärder ska utföras för att 
riktvärdena för buller och vibrationer inte överskrids. Järnvägen 
kan således samordnas med LIS-området.

Rönneshytta - Löcknasjön

LIS-områdets syfte
Möjliggöra nya bostäder samt komplettering av befi ntlig 
bebyggelse inkl utveckling av skolverksamheten.

Läge
Området är beläget längs västra och södra sidan av Löcknasjön 
som ligger helt centralt i Rönneshytta. Från Rönneshytta är det 
ca 1 mil både till Åsbro i norr och Askersund i söder.

Beskrivning
Längst i sydost är Rönnehyttas skola belägen med en tydlig 
sluttning ner mot mer låglänta parteier närmare stranden. Väster 
om skolan fi nns ett smalt delvis brant obebyggt parti mellan 
stranden och en lokalgata. Längs den västra stranden utgörs 
den södra delen av befi ntlig bostadsbebyggelse med tillhörande 
tomter varpå marken längre norrut blir alltmer låglänt och sank 
Även i den norra delen av området är marken låglänt men här 
fi nns utrymme att lägga ny bebyggelse längre från stranden. 
Stranden är generellt sank och svårtillgänglig med en hel del 
vass.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Den norra delen av området består av åkermark med lövskog 
närmast stranden, medan det i södra delen fi nns ett villaområde 
och en förskola omgivet av blandskog.

Naturvärdena är främst kopplade till äldre träd, men också till 
död ved. Äldre hagmarksbjörk från tidigare betesdrift växer 
i skogsremsan i norr, men äldre björk fi nns också i övrig 
skogsmark. Äldre tall fi nns skogen i den södra delen av området 
och i talldungarna intill förskolan. Det fi nns gott om död ved i 
skogsområdena i den norra delen av området. 

Friluftsvärdet är begränsat, men i anslutning till skolan och 
förskolan fi nns små skogsdungar som utnyttjas för lek och 
utfl ykter (A). Här bör endast utveckling av skolverksamheten vara 
aktuell. Det fi nns enstaka privata båtplatser längs med stranden. 

Exploateringsbedömning
Området bedöms med avseende på närheten till riskväg 50 likväl 
som Åsbro och Askersund och som en naturlig utveckling av 
Rönneshytta ha god exploateringspotential.
Förutom intressanta exploateringsytor är skälet till LIS-området 
även att inte låta närheten till Löcknasjön och strandskyddet 
försvåra naturlig förtätning och komplettering av bebyggelsen i 
Rönneshytta tätort.

Inom den allra sydostligaste delen är endast utbyggnad och 
utveckling av skolverksamheten aktuell.

Allra mest intressant ur exploateringssynpunkt är de tomter 
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Det fi nns ingen vägtrafi k som genererar trafi kbuller som skull 
ekunna påverka bostadsbebyggelsen.

På östra sidan Löcknasjön fi nns en befi ntlig högspänningsledning 
som gör dessa ytor olämpliga för exploatering, däremot påverkar 
de inte själva LIS-området.

Konkurrerande intressen
LIS-området berörs av riksintresse för transporter – järnvägen 
mellan Hallsberg och Mjölby. Bedömningen är att LIS-området 
inte påverkar riksintresset då det fi nns annan bebyggelse mellan 
LIS-området och järnvägen, se ovan.

Längst i sydost fi nns en högspänningsledning som utgör en 
naturlig gräns för LIS-området.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentar:

- Hänsyn tas till de små skogsdungarna i söder som utnyttjas för 
lek och utfl ykter (A) vilka endast bör vara del av åtgärder som 
utvecklar skolverksamheten.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området ökar möjligheten till verksamhetsutveckling och 
stimulerar till ny bostadsbebyggelse liksom utveckling av 
befi ntlig bebyggelse vilket ger utrymme för en naturlig utveckling 
av Rönneshytta. Detta stärker underlaget för viktig service i 
Rönneshytta och Åsbro, samt gynnar näringslivets möjligheter 
att rekrytera attraktiv arbetskraft till Rönneshytta, Åsbro och 
kommunen i övrigt. 
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bäcken fi nns  en stig. Det fi nns privata bryggor med båtplatser 
längs med strandkanten.

Exploateringsbedömning
Området bedöms med avseende på närheten till riksväg 50 likväl 
som Åsbro och Askersund och som en naturlig utveckling av 
Rönneshytta ha viss exploateringspotential. Förutom intressanta 
exploateringsytor i söder är skälet till LIS-området även att inte 
låta närheten till Multen och strandskyddet försvåra naturlig 
förtätning och komplettering av bebyggelse i Rönnehytta.
Inom den norra delen är endast utbyggnad och utveckling av 
befi ntlig kulturbebyggelse och verksamhet aktuell, möjligen kan 
något enstaka nytt bostadshus tillkomma i östra delen.

I södra delen av området fi nns obebyggda ytor som dock inte är 
helt lättexploaterade med berg i dagen i vissa partier. Det krävs 
även nybyggnad med 150-300 meter gata för att nå aktuella 
ytor, och det fi nns även vissa utmaningar vid anläggande. Ett 
20-tal nya tomter skulle kunna rymmas här men ett mindre antal, 
max 10, är mer realistiskt för att anpassa till topografi  och för att 
erhålla bra vattenkontakt.
Bebyggelsen här får visserligen österläge men kommer ligga 
relativt högt med en fi n vy över sjön och omgivande ytor, främst 
mot väster, kan sannolikt enkelt hållas öppna. Stranden är brant,  
och vissa åtgärder kan behövas för att göra den mer tillgänglig.

Infrastruktur
Området nås enkelt från riksväg 50 som går ca 3 km väster 
om Rönneshytta men det fi nns även andra bra vägalternativ till 
omgivande orter.
Själva LIS-området nås via en mindre väg som ansluter till väg 597 
genom Rönneshytta. I den norra delen av området kan eventuell 
komplettering av bebyggelse ske direkt från befi ntligt väg nät. För 
den södra delen krävs nybyggnad med 150-500 meter väg för att 
nå aktuella ytor nära stranden. Området innehåller berg i dagen 
så den kortaste sträckan bedöms svårbyggd. Om man däremot 
följer en numera igenväxt väg som går på skrå med längs med 
bergformationen bör anläggande vara enklare men längre.
Kollektivtrafi k fi nns längs riksväg 50 ca 3 km från området likväl 
som längs väg 597, 500-1200 meter från området. 
Kommunalt vatten och avlopp fi nns eller kan enkelt byggas 
ut till aktuella delar av området, i söder kan det dock röra sig 
om upp till 500 meter ny sträckning, bitvis med ytligt berg. 
Överföringsledning i sjön kan vara ett alternativ.
El och bredband fi nns och kan byggas ut.

Planer och bestämmelser
En marginell del av östra stranden är planlagd men strandskyddet 
gäller fortfarande. För övriga delar fi nns inga detaljplaner 
eller andra bestämmelser som reglerar markanvändningen. 
Strandskydd gäller med 100 meter. 
Syftet med LIS-området är förenligt med gällande översiktsplan 
då Rönneshytta  ska ha möjligheter att utvecklas.

Störningar och risker
Längst i norr är ytorna närmast stranden låglänta och sanka, 
viss översvämningsrisk närmast stranden kan inte uteslutas men 
någon ny bostadsbebyggelse är inte aktuell här.
Längre söderut på västra sidan blir strandbrinken allt brantare 
och med inslag av berg i dagen. Här fi nns ingen risk för 
översvämning.
Marken bedöms generellt som stabil och att ingen risk för 
ras eller skred föreligger. Den norra delen på västra sidan är 
dock svårbedömd och bör undersökas närmare vid eventuell 
exploatering.
Järnvägen mellan Hallsberg och Mjölby passerar genom 
Rönneshytta går som närmast ca 400 meter från järnvägen, i 
princip också skärmad av topografi n. Järnvägen bedöms därför
inte påverka LIS-området.
En mindre högspänningsledning går genom norra delen av 
området och ger på östra sidan sjön LIS-området en naturlig 

Rönneshytta-Klampenhov - Multen

LIS-området syfte
Möjliggöra nya bostäder samt komplettering av befi ntlig 
bebyggelse inkl utveckling av verksamheter.

Läge
Området är beläget runt norra änden av sjön Multen som ligger 
i västra delen av Rönneshytta. Från Rönneshytta är det ca 1 mil 
både till Åsbro i norr och Askersund i söder.

Beskrivning
Längst i norr ligger hyttområdet med dess bebyggelse runt 
åmynningen som vid den östra stranden begränsas av 
högspänningsledningar och  ett ställverk. Även  längs den 
västra stranden passerar samma högspänningsledningar 
och här fi nns förutom befi ntlig bebyggelse några mindre 
oexploaterade ytor. Området söder därom är obebyggt, delvis 
kuperat med berg i dagen och delvis svårtillgängligt. 

Längst i norr är ytorna närmast stranden låglänta och sanka 
där lövvegetation dominerar tillsammans med en del öppna 
gräsytor. Längre söderut på västra sidan sjön blir stranden 
brant med inslag av berg i dagen och här är det förträdelsevis 
mer eller mindre gles tallskog och mycket sly. Det innebär att 
markförhållandena inom området är varierade och bjuder på 
olika utmaningar om det ska bebyggas men generellt bedöms 
markförhållandena som stabila.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Stora delar av området är ianspråkstaget men innehåller 
samtidigt höga kulturmiljövärden som även har värden för 
friluftslivet. Naturvärdena är främst knutna till äldre träden och 
till död ved längs västra stranden. 

Norra delen av området innehåller en koncentration av kultur- 
och friluftsvärden. Här fi nns dels hyttlämningarna (A och B) 
som har höga kulturmiljövärden liksom bäcken och området 
längs densamma (D) samt området kring dammen (C) med 
plats för aktiviteter för allmänheten. Äldre ädellövträd fi nns i 
hela området. 

Längs stranden i söder (E) fi nns naturvärden som är knutna till 
de äldre träden och till den döda veden.

Friluftsvärde för allmänheten är främst koncentrerad till den 
norra delen med den gamla smedjan, boulebana, partytält, 
fi kabord och grillplats. I dammen ligger en brygga med 
båtplatser samt iläggningsplats för båt. I den östra delen av 
området fi nns gång- och cykelväg. I norra delen längs med 
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gräns. På västra sidan sjön ger den en viss påverkan på hur 
området kan bebyggas.

Konkurrerande intressen
Nordöstra delen av området ligger inom riksintresse för naturvård 
– Lerbäckmon. Runt norra änden av sjön fi nns även värdefull 
kulturbebyggelse inom hyttområdet. Här är bara smärre 
kompletteringar aktuella vilka inte bedöms skada riksintresse 
eller andra värden.
En mindre högspänningsledning går genom norra delen av 
området och ger på östra sidan sjön en naturlig gräns och på 
västra sidan ger den en viss påverkan på hur området kan
bebyggas, samordning bedöms fullt möjlig.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område om 
hänsyn tas till följande:

- den norra delen av området, runt hyttområdet och dess 
lämningar (A och B) vilka har stort kultur- och friluftsvärde ska i 
princip endast smärre kompletteringar kopplade till verksamheten 
tillkomma.

- ett rimligt avstånd ska hållas till bäcken.

- hänsyn ska tas till äldre träd och död ved längs västra stranden.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar ny bostadsbebyggelse liksom utveckling 
av befi ntlig bebyggelse vilket ger utrymme för en naturlig 
utveckling av Rönneshytta. Detta stärker underlaget för viktig 
service i Rönneshytta och Åsbro, samt gynnar näringslivets 
möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till Rönneshytta, 
Åsbro och kommunen i övrigt.
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Rönneshytta-Sjöbacka - Multen
LIS-områdets syfte
Möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt att ge badplatsen ökade 
möjligheter att utvecklas.

Läge 
Området är beläget vid sjön Multen nordöstra strand och ligger i 
västra delen av Rönneshytta. Från Rönneshytta är det ca 1 mil 
både till Åsbro i norr och Askersund i söder.

Beskrivning
Området nås lätt från länsvägen via en grusväg vars huvudmål 
är badplatsen men den delar upp sig i fyra olika riktningar. Cen-
tralt i området ligger ett bostadshus och badplatsen med dess 
servicebyggnader.
Tre helt olika topografi - och vegetationstyper fi nns i området. 
Längst i norr på Ekblomsudde relativt plant och låglänt men inte 
sankt plant, tät lövskog ända fram till stranden. Troligen har det 
bedrivits någon verksamhet här tidigare. Det centrala området 
med badplatsens öppna grästor och parkering ligger i en brant 
sluttning, även här inramat av lövvegetation. Längst i söder en 
sandig platå med gles tallskog och en mycket brant stransbrink.
De sistnämnda området består mest av produktionsskog där det 
även fi nns gott om stigar och vägar fortsätter ca en kilometer 
mot söder. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Det är främst friluftsvärdena som dominerar i området med vä-
gar och stigar där allmänheten uppenbart rör sig frekvent.
Därtill kommer även badplatsen (A), det fi nns ytterligare en 
mindre (C) söder om LIS-området som givetvis har höga frilufts-
värden. Det är viktigt att eventuell tillkommande bebyggelse 
inte kommer för nära badplatserna då det skulle kunna störa 
bad- och naturupplevelsen. I norr fi nns fl era båtplatser (f, g, 
h), även längre söderut (i, j). I norra delen av området fi nns en 
cykelcross/BMX-bana (E).
Naturvärdena fi nns främst längs stranden (B) i form av äldre 
träd och död ved. I sluttningen söder om området fi nns äldre 
tallar (D) som på sikt kan utveckla högre naturvärden. 

Exploateringsbedömning
Området bedöms med avseende på närheten till riksväg 50 likväl 
som Åsbro och Askersund och som en naturlig utveckling av 
Rönneshytta ha mycket god exploateringspotential.

Det största värdet är den mycket tilltalande miljön med västerläge 
och mycket fi n utsikt över sjön, rämst i den södra delen med en 
vacker om än smal sandstrand och att det är brant ner till vattnet.
Även den norra delen har ett fi nt läge men eftersom den ligger 
lägre blir det inte samma upplevelse av vattenkontakt. Här kan 
även krävas en viss uppfyllnad men marken är fast och stranden 

mer lättillgänglig.
Runt badplatsen är bara utveckling av denna och anknytande 
verksamheter aktuell. 

Ytorna både norr och söder om badplatsen bedöms mycket 
lättexploaterade särskilt den södra delen. För att nå vissa 
ytor behövs bara förstärkning av bef väg göras, andra ytor 
kräver nybyggnad av väg med 50-200 meter beroende på yta. 
Anläggandet bedöms mycket enkelt.

Upp till 30 nya tomter skulle kunna rymmas inom LIS-området 
men för att behålla dess karaktär och erhålla bra vattenkontakt 
torde två mindre grupper, totalt kanske 15-20 tomter vara mer 
realistiskt och lämpligt. Alternativt skulle fl erbostadshus skulle 
kunna fungera utmärkt här.

Åtgärder bör göras för att få den branta stranden i söder mer 
tillgänglig. Kommunalt vatten och avlopp kan enkelt byggas ut. 

Det föreslagna LIS-området har tillkommit efter önskemål från 
markägaren Sveaskog som uttalat att man vill marknadsföra 
området.

Infrastruktur
Området nås enkelt från riksväg 50 som går ca 3 km väster 
om Rönneshytta men det fi nns även andra bra vägalternativ till 
omgivande orter.
Själva LIS-området nås via några hundra meter på en mindre 
väg som ansluter till väg 597 genom Rönneshytta. De befi ntliga 
vägar som fi nns inom LIS-området är mycket enkla men 
förutsättningarna för att förstärka och förlänga dessa är vad 
gäller markförhållandena mycket fördelaktiga. För att nå vissa 
ytor krävs komplettering med ny väg om 50-200 meter beroende 
på plats.

Kollektivtrafi k fi nns längs riksväg 50 ca 3 km från området likväl 
som längs väg 597, 300-600 meter från området. 

Kommunalt vatten- och avlopp fi nns i Rönneshytta så avståndet 
är överkomligt, däremot måste järnvägen korsas. Anläggande 
inom området är enkelt men fram till södra delen kan det dock 
röra sig om upp till 700 meter ny sträckning. Sjöledning i Multen 
kan vara ett alternativ där fl er hushåll kan ingå.

El och bredband fi nns och kan enkelt byggas ut.

Risk och störningar
Markförhållanden i området bedöms generellt som bra. Udden 
längst i norr ligger något lågt och bör dock studeras närmare vad 
gäller en lägsta golvhöjd. Eventuellt kan uppfyllnad behöva göras 
men marken bedöms fast och tål detta. De brantaste partierna 
längs stranden längre söderut bör undersökas närmare vid 
exploatering men eftersom det inte är aktuellt att bygga så nära 
stranden bedöms ingen ras- eller skredrisk bedöms föreligga och 
heller ingen översvämningsrisk. P g a av markens beskaffenhet i 
södra delen bör ev radonförekomst beaktas.

Järnvägen mellan Hallsberg och Mjölby passerar genom 
Rönneshytta går som närmast ca 350 meter från järnvägen, i 
princip också skärmad av topografi n. Järnvägen bedöms därför
inte påverka LIS-området.

Planer och bestämmelser
Den allra nordligaste delen av området är planlagt men i övrigt 
fi nns inga detaljplaner eller andra bestämmelser som reglerar 
markanvändningen. Strandskydd med 100 meter gäller. 
Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då 
Rönneshytta  ska ha möjligheter att utvecklas.

Foto: Bosse Björk
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Konkurrerande intressen
Området innehåller en badplats och många stigar. Det tyder 
på att det är ett viktigt strövområde. Det är dock fullt möjligt att 
kombinera dessa intressen med viss exploatering.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område.om 
hänsyn tas till följande:

- för badplatsen (A), inkl bl a parkeringsytor norr därom,  tillåts 
bara utveckling som stärker badplatsen och friluftsintressena. 
Eventuell tillkommande bostadsbebyggelse bör inte kommer 
för nära badplatserna, även den utanför LIS-området (C) då det 
skulle kunna störa bad- och naturupplevelsen. 

- de stigar och vägar som fi nns närmast stranden, vilka används 
fl itigt av friluftslivet varför en frizon på 20-25 bör hållas i söder 
(B) och även i norr men här kan bebyggelsen komma närmare 
stranden.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar ny bostadsbebyggelse liksom utveckling 
av befi ntlig bebyggelse och verksamhet vilket ger utrymme för en 
naturlig utveckling av Rönneshytta. Detta stärker underlaget för 
viktig service i Rönneshytta och Åsbro, samt gynnar näringslivets 
möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till Rönneshytta, 
Åsbro och kommunen i övrigt.
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Mariedamm - Skiren
LIS-områdets syfte
Möjlighet att underlätta förtätning av befi ntlig bebyggelse och 
utveckla verksamheter i Mariedamms tätort.

Läge
Området är beläget längs östra och södra stranden av sjön Ski-
ren i de centrala delarna av det lilla samhället Mariedamm som 
ligger ca 15 km sydost om Askersund.

Beskrivning
Området är beläget längs östra och södra stranden av sjön 
Skiren och omfattar därmed den mest centrala delen av det lilla 
samhället Mariedamm som har sin tyngdpunkt runt sjöns södra 
ände. Det fi nns omfattande bebyggelse längs huvudgatan tillika 
länsvägen genom samhället. Centralt i området ligger ortens 
badplats, längre norrut längs östra stranden blir bebyggelsen 
glesare.  På västra sidan sjön, som närmast ca 150 meter från 
LIS-området, passera stambanan mellan Hallsberg och Mjölby. 
Större delen av området utgörs av bebyggelse med trädgårdar 
men närmast runt badplatsen, där strandbrinken är hög och 
brant, fi nns tät lövskog med inslag av tall.

Natur-, kultur. och friluftsvärden
Södra delen av området består av bebyggelse men centralt 
fi nns också skogspartier och här ligger en badplats. I norra 
delen fi nns bebyggelse avbruten med tallskog, både gallrad och 
med inslag av gran och löv.

Friluftsvärdena är på sommaren främst kopplade till den all-
männa badplatsen (A). Här fi nns badbrygga, hopptorn, om-
klädningshytt, fi kabord och dass. Tvärs över vägen fi nns en väl 
använd stig i skogen. På vintern plogas en bana runt sjön på 
isen, om den är tillräckligt tjock, för spark- och skridskoåkning. 
Ut på isen tar en sig lättast i den södra delen av området (C). 
Resten av stranden är otillgänglig för allmänheten men här fi nns 
bad- och båtbryggor för de boende.

Naturvärden är knutna till lövträden men tallarna i sluttningen 
(B) strax norr om badplatsen kan med tiden utveckla höga 
naturvärden. 
Det fi nns inga kända kulturminnen i området.

Exploteringsbedömning
Huvudskälet till LIS-området är att inte låta närheten till sjön 
i centrala Mariedamm, med tillhörande strandskydd, försvåra 
naturlig förtätning och komplettering av bebyggelse.
Teoretiskt skulle ett 20-tal nya tomter kunna rymmas i området 
men i praktiken torde någon enstaka nybyggnation kunna bli 
aktuell och i övrigt underlättas komplettering av befi ntligt bebyg-
gelse. I vissa delar skulle det även kunna röra sig om utveckling 
av verksamheter.

Området är lätt att nå från länsvägarna genom Mariedamm och 
från befi ntliga gator. Eventuell exploatering kan i de fl esta fall 
ske direkt mot befi ntlig väg eller med små kompletteringar.
Marken bedöms generellt stabil och lättbebyggd men de bran-
taste delarna runt badplatsen kräver kompletterande under-
sökningar i samband med eventuellt byggande. Här är å andra 
sidan bara aktuellt med utveckling av badplatsen eller verksam-
het som kan komplettera denna.

VA, el och bredband fi nns utbyggt i området och eventuell 
komplettering kan enkelt ordnas vilket påverkar exploaterings-
potentialen positivt.

Den samlade bedömningen är att området har begränsad ex-
ploateringspotential men att underlättande av naturlig förtätning 
av samhället ändå gör det intressant som LIS-område.

Infrastruktur
Området ligger utmed befi ntliga gator i Mariedamm. Mariedamm 
nås via länsvägarna, dels från Zinkgruvan respktive Åmmeberg 
vilka passerar genom LIS-området, dels från Östergörland i 
sydväst. Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill be-
fi ntliga gator eller med mycket korta kompletteringar.

Kollektivtrafi k fi nns mellan Askersund och Mariedamm med ett 
fåtal turer per vardag (kombinerat med skolskjuts).

Stambanan mellan Hallsberg och Mjölby passerar genom västra 
delen av området men Mariedamm saknar tågstopp.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns och ny bebyggelse kan 
ofta anslutas direkt till detta eller enkelt kompletteras vid behov. 
Detsamma gäller el och bredband. LIS-området berörs av vat-
tenskydsområde. 

Risk och störningar
Området närmast runt badplatsen är delvis ordentligt kuperat 
och här fi nns heller ingen bebyggelse. Här är bara komplette-
ringar av badpltsen aktuell vilket gör det mindre känsligt för ras 
eller skred men kompletterande undersökningar bör göras inför 
eventuellt byggande här.
Övriga delar av området mindre kuperat och till större delen 
bebyggd och det bedöms inte fi nna någon generell risk för ras 
eller skred. Kompletterande undersökningar bör ändå göras 
inför eventuellt byggande.
Östra delen av området tycks utgöras av en grusås där eventu-
ell radonförekomst ska beaktas vid byggande av bostäder.
Exploaterbara ytor ligger med mycket god marginal över sjöns 
normalvattenstånd, ingen översvämningsrisk bedöms föreligga.

Stambanan mellan Hallsberg och Mjölby - Godsstråket genom 
Bergslagen - passerar väster om området. Avståndet är som 
närmast ca 150 meter varför bullerberäkningar ska föregå ev 
planering eller byggande. Vissa ytor kan kräva skärmning andra 
ligger naturligt skyddade av annan bebyggelse och topografi n. 
Avståndet bedöms för långt för att vibrationer ska vara en faktor.

Trafi ken på länsvägarna är måttlig och hastigheten begränsad 
till 50 km/h varför trafi kbuller med något enstaka undantag inte 
kräver några skärmande åtgärder.

Planer och bestämmelser 
Området är undantaget den nordligaste delen planlagt. Strand-
skyddet är delvis upphävt inom planlagt område men gäller i 
andra delar med 100 meter. 
Syftet med LIS-området är förenligt med gällande översiktsplan 
då hela kommunen  ska ha möjligheter att utvecklas.

Konkurrerande intressen
Järnvägen är riksintresse för kommunikationer vilket ska beak-
tas vid alla typer av åtgärder. LIS-området ligger som närmast Foto: Emelie Olsson
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ca 150 meter från järnvägen varför det inte fi nns direkt geogra-
fi sk konfl ikt mellan dessa båda intressen. 
Det pågår ett projekt som innebär att dubbelspår ska anläggas 
mellan Hallsberg och Degerön. För Mariedamms del innebär 
det att ett spår ska läggas till dagens enkelspår. Lokaliseringen 
av det nya spåret är i dagsläget inte beslutat. 
Om någon form av planläggning eller exploatering ska ske ska 
hänsyn tas till riksintresset och möjligheterna att utveckla detta 
får inte påverkas negativt. 
LIS-området berörs av vattenskydsområde. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad  betydelse 
för strandskyddets syften. Området är lämpligt som LIS-område 
med följande kommentarer:

-  badplatsen (A) ska ges möjlighet att fortleva och utvecklas.
 
- hänsyn bör tas till tallarna i sluttningen (B) strax norr om 
badplatsen som med tiden kan utveckla höga naturvärden. 

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för servicen i Mariedamm, 
Zinkgruvan och Åmmeberg, underlättar möjligheterna att 
utveckla befi ntliga verksamheter, samt gynnar näringslivets 
möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till Mariedamm och 
kommunen i övrigt.
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Zinkgruvan - Trysjön-Viksjön
LIS-områdets syfte
Möjlighet att underlätta förtätning av befi ntlig bebyggelse i Zink-
gruvans tätort. Området söder om Trysjön ska ges möjligheter 
att utvecklas för verksamheter som gynnar friluftslivet.

Läge
Området av utgörs av de östra delarna av Zinkgruvans tätort,  
som ligger ca 15 km sydost om Askersund, och är belägna 
runt de båda små sjöarna Trysjön och Vikasjön, relativt nära 
gruvområdet.

Beskrivning
På västra sidan Trysjön och norra sidan Vikasjön fi nns en hel 
del bostadsbebyggelse, i övrigt enstaka byggnader.

Området är bara lätt kuperat men sluttar tydligt ner mot vattnet 
med lågpunkter på södra sidan av Vikasjön och vid utloppet 
längst i söder på Trysjön. Vegetationen är varierad men består 
till större delen av lövskog på västsidan medan barrskog domi-
nerar på östra sidan sjön. På västra sidan Trysjön fi nns många 
villaträdgårdar. 

Natur-, kultur. och friluftsvärden
Den norra delen av området, längs Trysjön, består av bebyg-
gelse och lövskogsdungar med främst björk, asp och klibbal. 
Vid vattnet växer äldre klibbal och björk. Området vid Vikasjön 
består till viss del av bebyggelse, men mest skog i form av 
lövskog med asp och björk. Här fi nns också gruvgropar efter 
Waldermarssgruvan (e & f) och Gustafs gruva (g). Kring Walder-
marsgruvan är det uppväxande hygge och granskogsparti kring 
en bäck. Det fi nns en rastplats (A) med fi kabord och soptunna. 
Ovanför fi nns en strövarvänlig tallskog med en hel del äldre 
tallar med knotiga grenar (B), och med inslag av björk. Invid 
Gustafsgruvan fi nns en skiktad lövskog (C) med främst asp och 
björk, men även äldre tall vid vägen, på mycket blockig mark. 
Här fi nns signalarterna trolldruva, ormbär och blåsippa 
och vid husgränsen även alm och lönn. 

Den södra delen av området består främst av skog men här 
fi nns också en rastplats (D) kallad Skolhusberget där den gamla 
skolan låg. Intill fi nns en lövskogsdunge på tidigare åkermark. 
Vegetationen består av ett hav av liljekonvaljer. Annars är här 
mest produktionsskog med tall eller gran, här och var fi nns äldre 
tallar. En särskilt stor och knotig tall (h) fi nns nere vid vägen. 

Det är en kuperad men samtidigt strövarvänlig skog med gott 
om blåbärsris och med utsikt över Trysjön. På udden fi nns yt-
terligare en gammal gruvgrop (i). 

I både Trysjön och Vikasjön växer det gott om vita näckrosor 
och strandkanten täcks mestadels av ett vassbälte. 

Exploteringsbedömning
Huvudskälet till LIS-området är att inte låta närheten till de båda 
sjöarna inne i Zinkgruvans tätort, med tillhörande strandskydd, 
försvåra naturlig förtätning och komplettering av bebyggelse och 
verksamheter.

Området är lätt att nå från länsvägarna genom Zinkgruvan och 
från befi ntliga gator. Eventuell exploatering kan i de fl esta fall 
ske direkt mot befi ntlig väg eller med små kompletteringar.
VA, el och bredband fi nns och kan byggas ut.

Markförhållandena är varierade och generellt svårbedömda, 
även med anledning av gruvverksamhetens påverkan, varför 
kompletterande utredningar bör göras i samband med byggan-
de. Större delen av området är dock bebyggt och här bedöms 
marken generellt stabil och lätt att bebygga.

Teoretiskt skulle mer än ett 20-tal nya tomter kunna rymmas 
i området men i praktiken torde någon enstaka nybyggnation 
kunna bli aktuell och i övrigt underlättas komplettering av befi nt-
lig bebyggelse. I vissa delar skulle det även kunna röra sig om 
utveckling av verksamheter.

Efter kompletterande samråd har ett förtydligande gjorts avse-
ende att området söder om Vikasjön endast ska tillåta utveck-
ling som gynnar friluftslivet.

Den samlade bedömningen är att området har begränsad ex-
ploateringspotential men att underlättande av naturlig förtätning 
av samhället ändå gör det intressant som LIS-område.

Risk och störningar
Området är måttligt kuperat och för de delar som är bebyggda 
bedöms det inte fi nnas någon generell risk för ras eller skred. 
Med anledning av gruvverksamheten är området dock
svårbedömt varför kompletterande undersökningar bör göras 
inför byggande.
Större delen av området ligger med mycket god marginal över 
sjöarnas normalvattenstånd. Undantaget direkt intill stränderna 
och mellan de båda sjöarna bedöms ingen översvämningsrisk 
föreligga. Trysjön töms enligt uppgift ibland på vatten med an-
ledning av gruvverksamheten. Gruvverkamheten ligger utanför 
LIS-området och under normala omständigheter föreligger
inga störningar som skulle påverka till exempel boendet i områ-
det.
Trafi ken på länsvägarna är måttlig och hastigheten begränsad 
till 50 km/h varför trafi kbuller med något enstaka undantag inte 
kräver några skärmande åtgärder.

Infrastruktur
Området ligger utmed befi ntliga gator i Zinkgruvan. Både läns-
väg 599 och länsväg 592 passerar genom Zinkgruvan. Eventu-
ell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill befi ntliga gator eller 
med mycket korta kompletteringar.

Kollektivtrafi k fi nns längs mellan Askersund och Zinkgruvan 
med några turer per vardag (kombinerat med skolskjuts).
Kommunalt vatten och avlopp fi nns och ny bebyggelse kan 
ofta anslutas direkt till detta eller enkelt kompletteras vid behov. 
Detsamma gäller el och bredband. 

Planer och bestämmelser 
Området är planlagt till stor del och strandskyddet är delvis upp-
hävt men gäller i andra delar med 100 meter (stämmer inte med 
kartan - vad gäller?). Syftet med LIS-området är förenligt med 
gällande översiktsplan då hela kommunen ska ha möjligheter 
att leva och utvecklas.

Konkurrerande intressen
Det enda egentliga konkurrerande intresset är gruvverksam-
heten men under normala omständigheter föreligger inga Foto: Bosse Björk
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störningar som skulle påverka till exempel boendet i området. 
Möjligen kan vissa ytor vara föremål för expansionsfunderingar 
för gruvverksamheten men LIS-området som sådant lägger inga 
hinder för detta.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften

- hänsyn tas till de naturvärden som fi nns i tallskogen (B) och 
lövskogan (C), inklusive den stora tallen (h) i söder.

- hänsyn tas till rastplatsen i norr (A) samt vid Skolhusberget (D).

- inom ytorna söder om Vikasjön endast tillåta åtgärder som 
gynnar friluftslivet.

- hänsyn tas till de gamla gruvgroparna (e, f, g & i) på grund av 
sitt kulturvärde. 

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för servicen i Zinkgruvan och 
Åmmeberg, underlättar möjligheterna att utveckla befi ntliga 
verksamheter, samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera 
attraktiv arbetskraft till Zinkgruvan och kommunen i övrigt.
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Åmmeberg - Åmmelången
LIS-områdets syfte
Möjliggöra förtätning av befi ntlig bebyggelse och viss nybyggna 
som en naturlig förtätning av Åmmebergs tätort. Ökar även 
möjligheterna för verksamheter att utvecklas.

Läge
LIS-området utgörs av stora delar av Åmmebergs tätort, som 
ligger drygt 5 km öster om Askersund, och är beläget längs väs-
tra sidan av sjön Åmmelången samt längs forsen som förbinder 
sjön med Tomteviken i Vättern.

Beskrivning
Den norra delen av området följer länsväg 586 och består av 
befi ntlig bebyggelse på båda sidor vägen, avbrutet av öppna 
brukade fält inramade med främst lövvegetation. Marken sluttar 
tydligt men inte direkt brant ner mot stranden.
Den södra delen av området består dels av kulturmiljöerna 
längs forsen med dess byggnader från brukstiden inbäddade 
i den parkliknande grönskan, dels de öppna till större delen obe-
byggda ytorna ner mot golfbanan.
Båthamnen och de gamla industribyggnaderna är inte inklude-
rade i LIS-området eftersom det anses fi nnas föroreningar inom 
dessa ytor.
 
Natur-, kultur- och friluftsvärden
En betydande del av området utgörs av redan bebyggd mark 
och odlade ytor men i södra delen fi nns kulturmiljöerna längs 
forsen med dess byggnader från brukstiden inbäddade i en 
parkliknande grönska.

De högsta naturvärdena är kopplade till den centralt belägna 
lövskogen (G) och åkerholmen (I) söder därom. Därutöver fi nns 
äldre träd i området, särskilt de många ekarna i skogen (B) i 
den östra delen. Här fi nns även gott om yngre ek, som med 
fördel kan sparas för att på sikt höja naturvärdena ännu mer. 

En stor del av centrala Åmmeberg består av kulturmiljöer som 
har betydande värde. De delar som berörs är Folkets hus (A) 
och området runt kägelbanan (E) med dess ekar.

Viktigast ur friluftssynpunkt är båthamnen (H) men även kägel-
banan (E). 
 
Exploateringsbedömning
Huvudskälet till LIS-området är att inte låta närheten till sjöarna 
och ån/forsen som fi nns i Åmmeberg och tillhörande strand-
skydd försvåra naturlig förtätning och komplettering av
bebyggelse. Detta gäller även fl era verksamheter.

Området är lätt att nå från länsvägen genom Åmmeberg och 
från befi ntliga gator. Eventuell exploatering kan i de fl esta fall 
ske direkt mot befi ntlig väg eller med små kompletteringar.

Marken bedöms generellt stabil och lättbebyggd men obebygg-
da delar är svårbedömda och kräver kompletterande undersök-
ningar.

Teoretiskt skulle mer än ett 40-tal nya tomter kunna rymmas 
runt om i tätorten men i praktiken torde någon enstaka nybygg-
nation bli aktuell och i övrigt underlättas komplettering av befi nt-
ligtbebyggelse. I vissa delar är bara utveckling av verksamheter 
aktuell och det ska poängteras att det inte fi nns någon ambition 
att exploatera de centralt belägna kulturmiljöerna. Här bör bara 
eventuella kompletteringar som stärker kultur- och friluftsvär-
dena tillåtas.

Den samlade bedömningen är att området har något begränsad 
exploateringspotential men att underlättande av naturlig förtät-
ning av samhället ändå gör det intressant som LIS-område.

Risk och störningar
Området är måttligt kuperat och till stor del bebyggt varför någon 
generell risk för ras eller skred inte bedöms föreligga. Obebyggda 
ytor, främst de som sluttar ner mot sjön Åmmelången, är dock 
svårbedömda kompletterande undersökningar bör göras om de 
ska bebyggas.
Större delen av området ligger med mycket god marginal över 
sjöns och forskanalens normalvattenstånd, undantaget direkt 
intill stränderna bedöms ingen översvämningsrisk föreligga.

Det fi nns ytor I centrala Åmmeberg som klassats som för 
förorenade. LIS-områdets gränser har anpassats så dessa ytor 
inte är inkluderade.

Trafi ken på länsväg 586 är måttlig och hastigheten begränsad 
till 50 km/h varför trafi kbuller med något enstaka undantag inte 
kräver några skärmande åtgärder.

Infrastruktur
Området ligger utmed befi ntliga gator i Åmmeberg och länsväg 
586 passerar genom nästan hela området. Eventuell ny 
bebyggelse kan förläggas direkt intill befi ntliga gator eller med
mycket korta kompletteringar. 
Kollektivtrafi k fi nns längs länsväg 586.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns och ny bebyggelse kan 
ofta anslutas direkt till detta eller enkelt kompletteras vid behov. 
Detsamma gäller el och bredband.

Planer och bestämmelser
Området är till stor del planlagt och inom dessa ytor är 
strandskyddet delvis upphävt. För övriga planlagda delar samt 
ytor, främst i norr, som inte är planlagda gäller strandskydd med 
100 meter. 
Förslag fi nns om att utvidga strandskyddet till 300 meter för 
Vätterns stränder, vilket berör den allra sydligaste delen av 
området, men väntas inte beslutas innan LIS-planen är antagen. 
Befi ntliga bebyggelse- och exploateringsområden, t ex LIS-
områden kommer dock sannolikt att undantas från utvidgningen.
Utöver översiktsplanen för Askersunds kommun gäller en  
fördjupning för Åmmeberg. Syftet med LIS-området är förenligt 
med dessa planer då tätorten ska ges möjligheter att utvecklas.

Konkurrerande intressen
LIS-området allra sydligaste del ligger inom riksintresse för 
rörligt friluftsliv – Vättern. Här är kraven för att tillskapa LIS-
områden högre än vad som gäller generellt. Eftersom syftet 
med LIS-området är att kunna utveckla och förtäta Åmmebergs 
samhälle utan att strandskyddet blir ett direkt hinder, bedöms inte 
riksintresset påverkas negativt.

Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- en genrell frizon om ca 30 meter bör hållas mellan stranden 
och eventuell bebyggelse. 

- Åkerholmen (I) och lövskogen (G) behålls orörda.

- inom riksintresset för kulturmiljö (bl a A, B, D, E, F) tillåts en-
dast varsam utveckling av verksamheter och som inte motver-
kar riksintressets syfte.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för servicen i Åmmeberg, 
underlättar möjligheterna att utveckla nya och befi ntliga 
verksamheter samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera 
attraktiv arbetskraft till Åmmeberg och kommunen i övrigt.
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Då området till större delen är låglänt bör man vara uppmärksam 
på översvämningsrisken, å andra sidan är det inte så avgörande 
vid utveckling av själva golfbanan. Reservation också för 
bärigheten inom utfyllnadsområdena.

Reservation för ytligt berg på vissa ställen. varför det inte fi nns 
risk för översvämningar. På Ulvön bedöms marken ha god 
stabilitet och trots att den delvis är kuperad utan risk för ras eller 
skred. Eftersom berget där det inte ligger i dagen kan vara ytligt 
kan anläggande innebära vissa utmaningar.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns i området och kan enkelt 
byggas ut till berörda delar.
 
Den samlade bedömningen är att området har en mycket god 
exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område. 
Ägaren har själv initierat LIS-området för at kunna utveckla 
verksamheten. 

Risk och störningar
Området är undantaget delen vid Ulvön inte kuperat och inte heller 
här bedöms någon risk för ras eller skred föreligga. Eftersom en 
stor del av området utgörs av utfyllnadsytor bör kompletterande 
undersökningar göras om de ska bebyggas.

Marken är delvis låglänt och här kan risk för översvämningar 
inte uteslutas men om dessa ytor endast används för golfbanor 
och inte bebyggelse kan detta accepteras. Andra ytor, som t ex 
Ulvön, ligger väl över sjöns normalvattennivå.

Golfbanan är belägen på ett sandmagasin som är MIFO-
klassat. Inom ytorna på norra delen av golfbanan har höga 
föroreningshalter uppmätts varför LIS-områdets gräns har 
anpassats så att dessa ytor inte ingår. Då större delen av LIS-
området ligger på nämnda sandmagasin kan förhöjda halter av 
främst bly och zink inte uteslutas. I samband med planläggning 
bör därför därför utredningar göras för att klarlägga graden 
eventuella markföroreningar. En jämförelsevis kontrollerad 
markanvändning som en golfbana bedöms vara ett lämpligt 
användningssätt för den här typen av mark.

Infrastruktur
Området som sådant nås enkelt via befi ntlig väg från Åmmeberg. 
Vid golfklubbens huvudbyggnad fi nns väl tilltagna parkeringsytor. 
Marken inom golfbanan är inte fullt ut tillgängliga för allmänheten, 
ett internt enkelt vägnät fi nns dock.

Kollektivtrafi k fi nns längs väg 586 inne i Åmmeberg.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns i sjöförlagd ledning utanför 
stranden, ett extra stick kan dras upp om den södra delen av 
området vid Ulvön ska bebyggas. Då detta är en utbyggnad av 
befi ntlig anläggning är fastighetsägaren/näringsrörelsen ansvarig 
för VA-utbyggnaden.

El och bredband fi nns vid klubbstugan och kan byggas ut vid 
behov.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt, däremot fi nns ett program för 
golfbaneområdet. Planläggning pågår dock men måste invänta 
denna LIS-plan för att kunna slutföras.
Strandskydd med 100 gäller. Förslag fi nns om att utvidga 
strandskyddet till 300 meter för Vätterns stränder men väntas inte 
beslutas innan LIS-planen är antagen. Befi ntliga bebyggelse- 
och exploateringsområden, t ex LIS-områden, kommer dock 
sannolikt att undantas från utvidgningen.
Utöver översiktsplanen för Askersunds kommun gäller en  
fördjupning för Åmmeberg. Syftet med LIS-området är förenligt 
med dessa planer då tätorten ska ges möjligheter att utvecklas.

Konkurrerarande intressen
LIS-området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv – Vättern. 
Eftersom syftet med LIS-området är att utveckla golfverksamheten 
bedöms detta inte stå i konfl ikt med riksintresset.

Åmmeberg-Ulvön - Vättern

LIS-området syfte
Möjlighet att utveckla verksamheten vid Åmmebergs golfbana.

Läge
Området är beläget längs Kärrafjärdens och Vätterns östra 
strand, omedelbart söder om Åmmeberg som ligger ca 5 km 
öster om Askersund.

Beskrivning
LIS-området omfattar större delen av de ytor på Åmmebergs 
golfbana som är belägen längs stranden. I norr fi nns en stor 
småbåtshamn och runt denna fi nns fritidshus i radhusform och 
endel andra byggnader.
Ulvön i södra delen av området var ursprungligen en ö i 
fjärden men genom utfyllnader under 1800-talets gruvdrift 
utgör den numera en del av fastlandet. Ulvön består i princip 
av en trädbevuxen höjdrygg och är helt obebyggt. Golfbanan är 
belägen på de utfyllda ytorna är till större delen öppna, avbrytna 
av mindre skogspartier och vattenhinder.

Området som helhet är låglänt och med tanke på utfyllnaderna är 
stabiliteten oklar. På den del som benämns Ulvön sluttar marken 
ganska brant ner i vattnet men utgörs å andra sidan av en stabil 
berghäll som ligger 3-5 meter över vattenytan. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Större delen av området utgörs av själva golbanan med dess 
fairways och greener.
I områdets norra del fi nns en småbåtshamn omgärdad av 
bostadsbebyggelse. Söder om den hamnen och bebyggelsen 
fi nns en fi n badplats vilken måste tas hänsyn till. 

De egentliga naturvärdena fi nns i södra delen som utgörs av 
en skog längs med uddens västra strand. I norr utgörs skogen 
av lövskog  (A) och i söder av tallskog (B). I lövskogen fi nns 
naturvärden kopplade till att skogen kan ha haft en viss kontinuitet, 
förekomst av till exempel trolldruva och död ved indikerar att 
skogen varit sluten en längre tid. I södra delen av området utgörs 
naturvärdena av tallarnas ålder och vegetationens kontinuitet.

Det ligger ett antal båtplatser utmed stranden, och en tydlig väg 
leder ner till dem. Från båtplatserna löper en stig längs med 
stranden, söderut på hällmarken. Längs stranden i söder är 
klipphällarna öppna och kala, och används förmodligen främst 
av golfbanans besökare. Utsikten är vacker och platsen solig. 
Längst i söder är vassen på ett par plättar delvis undanröjd, 
kanske för att ge vad- och badmöjlighet.

Exploateringsbedömning
Syftet med LIS-området är att kunna utveckla golfverksamheten 
utan att detta försvåras av att befi ntlig golfbana ligger alldeles 
intill Vättern med tillhörande strandskyddszon. 
Ett önskemål är bl a att kunna uppföra små uthyrningsstugor 
på den del som kallas Ulvön. Det bedöms även fi nnas behov 
över tid att fl ytta utslagsplatser och greener likväl som att bygga 
ut klubbutrymmen och servicebyggnader. Området bedöms 
lämpligt för detta ändamål

Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt viss betydelse 
för strandskyddets syften men, med hänsyn till att särskild 
restriktivitet råder kring hela Vättern, är lämpligt som LIS-område 
med följande kommentarer:

- endast åtgärder som utvecklar befi ntlig golfverksamhet 
medges, förutom förändringar av banor även uppförande av 
uthyrningsstugor och andra anläggningar för verksamheten.
 
- exploateringen är varsam och hänsyn tas till natur- och 
friluftsvärden, t ex att tallskogen (B) med sin stig bör få vara kvar 
närmast stranden och byggnader i hällmarken bör smälta in i den 
vackra omgivningen. Sprängning av hällmarken ska undvikas. 

- hänsyn bör även tas till lövskogen (A), där trevlig miljö 
för rekreation och båtplatser fi nns. Skogen är lummig och 
promenadvänlig och bör bevaras i så stor utsträckning som 
möjligt.

- en frizon om 20-30 meter som är tillgänglig för allmänheten 
bör lämnas längs hela stranden. Detta studeras närmare vid 
kommande planering och bygglovgivning.

- befi ntlig badplats ska värnas och om möjligt utvecklas.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området ger större möjlighet att utveckla befi ntlig 
golfverksamhet i Åmmeberg.
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exploateringspotential. Tillkommande bebyggelse inom det 
ganska begränsade området skulle bli en naturlig utveckling av 
befi ntlig bebyggelse.
Hela området bjuder på vackra utblickar över vattnet, i ett optimalt 
sydvästläge. 
I det västra delområdet fi nns vägar fram till exploaterbara ytor 
som bedöms lättbebyggda.
Det i östra delområdet kräver nybyggnad av en gata på mellan 
100-50 meter beroende på hur området disponeras och är 
mycket kuperat och med berg i dagen så anläggande är inte helt 
okomplicerat men fullt rimligt om endast ytor uppe på höjden 
bebyggs. Ytorna är inte mer svårexploaterade än de som redan 
bebyggts.

Området bedöms rymma 10-15 nya tomter.

Kommunalt vatten och avlopp är nyligen framdraget till området 
och kan enkelt byggas ut till berörda delar. Reservation för ytligt 
berg på vissa ställen.

Den samlade bedömningen är att området har en mycket god 
exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område. 
Det tillkommande antalet nya tomter begränsas till ca 15 stycken, 
då kommunen är tydlig med att 40-50 meter ska sparas som 
en frizon längs stranden, för att det rörliga friluftslivet ska ha fri 
tillgång till området närmast stranden. 

Infrastruktur
Själva området nås enkelt via befi ntlig väg från Åmmeberg, 
förbi golfbanan. I det västra delområdet fi nns vägar fram till 
exploaterbara ytor medan det i östra delområdet krävs nybyggnad 
av en gata på mellan 100 till 150 meter beroende på hur området 
disponeras. Västra delområdet är tämligen lättbebyggt.
Det östra är mycket kuperat och med berg i dagen så anläggande 
är inte helt okomplicerat men fullt rimligt om befi ntlig väg förlängs 
på skrå och endast ytor uppe på höjden.

Kollektivtrafi k fi nns längs väg 586 inne i Åmmeberg, ca 4 km från 
området.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns i området och kan enkelt 
byggas ut till berörda delar. Reservation för ytligt berg på vissa 
ställen. 

El fi nns och kan byggas ut. Bredband kan byggas ut från 
golfanläggningen ca 1 km norr om LIS-området.

Planer och bestämmelser
Hela området, utom allra längst i öster, är planlagt och 
strandskyddet är delvis utsläckt. 
Strandskydd med 100 gäller. Förslag fi nns om att utvidga 
strandskyddet till 300 meter för Vätterns stränder men väntas inte 
beslutas innan LIS-planen är antagen. Befi ntliga bebyggelse- 
och exploateringsområden, t ex LIS-områden, kommer dock 
sannolikt att undantas från utvidgningen.
Syftet med LIS-området är förenligt med gällande översiktsplan 
då hela kommunen  ska ha möjligheter att utvecklas.

Störningar och risker
Området är kuperat men utgörs till stor del av berg och är 
undersökt och bebyggt sedan tidigare. Någon risk för ras eller 
skred bedöms inte föreligger men vid ev exploatering bör
kompletterande undersökningar göras.
Marken inom de ytor som skulle kunna bebyggas ligger väl över 
sjöns yta varför någon risk för översvämningar föreligger inte.

Konkurrerande intressen
LIS-området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv – Vättern. 
Bedömningen är att tillkommande bebyggelse är så begränsad 
och ligger i direkt anslutning till befi ntlig bebyggelse, att det kan 
samordnas med riksintressetoch inte påverkar detta negativt.
För att säkra allmänhetens tillgång till de ytor som är viktiga 

Åmmeberg-Kärraudden - Vättern
LIS-områdets syfte
Möjliggöra ny bebyggelse samt komplettering av befi ntlig 
bebyggelse i ett område där kommunen har satsat stora pengar 
och via sjöledning dragit fram kommunalt vatten och avlopp, då 
kommunen ser en stor utvecklingspotential i området, dels för 
Åmmeberg men även för hela kommunen.

Läge
LIS-området består av två mindre delområden och är beläget 
längst ut på Kärraudden vid Kärrafjärden som är en del av 
Vättern, ca 3 kilometer söder om Åmmeberg och strax söder 
om Åmmebergs golfbana. 

Beskrivning
Kärraudden, eller Norra Kärra som det också kallas, är mycket 
kuperad med berghällar som på många ställen stupar brant ner 
mot vattnet men även gammal ängs- och åkermark insprängt på 
ytor som är mindre kuperade. På höjdryggen på udden fi nns en 
del nybyggda bostadshus varav två längst i väster är belägna 
inom LIS-området. Mellan de båda delområdena fi nns en liten 
småbåtshamn, främst avsedd för nämnda bostadsbebyggelse.

Det västra delområdet utgörs av en sluttning mellan en mindre 
bebyggelse grupp längst i väster och den huvudsakliga 
bebyggelsegruppen på höjden. Centralt i detta fi nns ett 
urhugegt parti, fl ankerat av skogsdungar med lövträd och tall. 

Det östra delområdet ligger på höjden, omedelbart intill den 
större bebyggelsegruppen. Vegetationen uppe på höden består 
huvudsakligen av ung gles tallskog och sly närmare stranden 
i den branta sluttningen fi nns tät lövvegetation. Stranden är 
stenig och tämligen otillgänglig.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
LIS-området domineras av barrskog och några bostadstomter. 
Västra delområdet är till största delen hygge och ungskog.  I 
östra delområdet är skogen äldre. Här fi nns en svårtillgänglig 
brant med vissa naturvärden i form av död ved och rikligt inslag 
av asp (C).
Kärrafjärden är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vatten 
för natur och fi ske.
Friluftsvärdena är främst knutna till sjölivet. Mellan de båda 
delområdena i söder, också utanför LIS-området, fi nns en 
öppen hagmarkslik gles skog som sluttar slänt ner mot vattnet 
och nyttjas för rekreation av närboende (B). Här fi nns brygga, 
båthus och båtplatser, samt fi kabord och en liten boulebana. 
Intressantast sammanhanget är hällmarkstallskogen (A) 
strax nordväst om LIS-området, där de största natur- och 
friluftsvärdena fi nns.

Exploateringsbedömning
Området bedöms, med avseende på att det ligger vid Vättern, 
på gångavstånd från Åmmebergs golfbana, att det nås enkelt 
via befi ntligt vägnät och har utbyggt VA, ha mycket god 
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för friluftslivet ligger den centrala delen med småbåtshamnen 
utanför LIS-området, plus att en frizon på 40-50 meter ska hållas 
mellan stranden och bebyggelsen även i övrigt. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- en frizon på 40-50 meter ska fi nnas mellan stranden och 
bebyggelsen, så att frilufts- och naturvärden som är kopplade till 
strandområdet kan bibehållas.
- Branten i östra delområdet (C) bör i princip lämnas orörd.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för servicen i Åmmeberg, 
även underlaget för verksamheten vid golfbanan, samt gynnar 
näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till 
Åmmeberg och kommunen i övrigt.
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Exploateringsbedömning
Huvudskälet till LIS-området är att inte låta närheten till vattnet 
som fi nns runt Hammar och tillhörande strandskydd försvåra 
naturlig förtätning och komplettering av bebyggelse men det fi nns 
också fl era intressanta exploateringsytor, minst två i västerläge, 
som bjuder på fi na vyer över vattnet och närhet till strand och 
småbåtshamnar. 

Området är lätt att nå från riksväg 50 och länsvägen som går 
direkt söder om Hammar samt via från befi ntliga gator. På västra 
sidan viken kan eventuell ny bebyggelse läggas direkt invid 
befi ntliga gator eller med mycket korta kompletteringar. På den 
östra sidan behöver det kompletteras med 500 m till 1 km väg för 
att nå exploaterbara ytor. Terrängen är dock öppen och bedöms 
lättbyggd. Längst i väster ingår ett låglänt, på kartan skraffrerat, 
området som på sikt bör kunna utvecklas trots detta.

Marken bedöms generellt stabil och lättbebyggd. Även obebyggda 
delar bedöms stabila men kompletterande undersökningar bör 
göras innan byggnation. VA, el och bredband fi nns utbyggt i 
området och kan byggas ut.

Teoretiskt skulle mer än ett 50-tal nya tomter kunna rymmas runt 
om i tätorten, särskilt på östra sidan viken, men i praktiken torde 
enstaka komplettering av befi ntligt bebyggelse vara mer realistiskt, 
möjligen någon mindre exploateringar i storleksordningen 10-20 
nya tomter. Flerfamiljhus skulle också kunna fungera här. 

Den samlade bedömningen är att området med tanke på att det 
ligger vid Vättern har god exploateringspotential och underlättar 
naturlig förtätning av samhället vilket gör det intressant som LIS-
område

Infrastruktur
Området är lätt att nå från riksväg 50 och länsvägen som går 
direkt söder om Hammar samt via från befi ntliga gator. På västra 
sidan viken kan eventuell ny bebyggelse läggas direkt invid 
befi ntliga gator eller med mycket korta kompletteringar. På den 
östra sidan behöver det kompletteras med 500 m till 1 km väg för 
att nå exploaterbara ytor. 
Kollektivtrafi k fi nns längs riksväg 50, ca 1 kilometer från området.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns på västra sidan och kan 
lätt kompletteras vid behov. Det samma gäller el och fi ber. Vid 
exploatering inom östra delområdet torde en sjöförlagd ledning 
över viken vara den mest effektiva lösningen.

Risk och störningar
Området är delvis kuperat men till stor del bebyggt varför 
någon generell risk för ras eller skred inte bedöms föreligga. 
Även obebyggda ytor bedöms stabila men kompletterande 
undersökningar bör göras om de ska bebyggas.

Större delen av området ligger med mycket god marginal över 
sjöns normalvattenstånd, undantaget det västligaste delen 
av området som är låglänt och här behöver ett gott avstånd 
till stranden hållas alternativt uppfyllnad. Även inom det östra 
området bör eventuell ny bebyggelse ligga ett stycke från 
stranden. Förslagsvis utreds en lägsta golvnivå som är lämplig 
för att undvika framtida översvämningar.

Trafi ken inom området är mycket begränsad varför trafi kbuller 
inte kräver några skärmande åtgärder. Avståndet till 
glasfabriksanläggningen bedöms generellt så stort att det inte 
heller här föreligger någon risk för störningar men i sydvästra 
delområde ska detta beaktas och närmast farbriken torde endast 
verksamheter vara aktuellt.

Planer och bestämmelser
Området på västra sidan Hammarsviken är planlagt och 
strandskyddet upphävt. Östra sidan om viken är inte planlagd 
och strandskydd med 100 meter gäller. 
Förslag fi nns om att utvidga strandskyddet till 300 meter för 
Vätterns stränder men väntas inte beslutas innan LIS-planen 
är antagen. Befi ntliga bebyggelse- och exploateringsområden, 
t ex LIS-områden, kommer dock sannolikt att undantas från 
utvidgningen.

Hammar - Vättern

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya bostäder, komplettera befi ntlig bebyggelse 
och utveckla verksamheter och befi ntliga småbåtshamnar och 
därmed bidra till en naturlig utveckling av Hammar. 

Läge
LIS-området består av tre delområden och är beläget på båda 
sidor Hammarsviken i Vättern vid det lilla samhället Hammar, 
som ligger ca 13 km söder om Askersund och en dryg kilometer 
öster om riksväg 50.

Beskrivning
Området är beläget på båda sidorna av Hammarsviken men även 
på västra delen av udden, ut mot Hammarsundet. Merparten av 
bebyggelsen i Hammar belägen central på udden väster om 
Hammarsviken. 
Det nordvästra delområdet omfattar uddens spets med bl a 
resterna av gamla riksvägens brofäste. Den västra stranden är 
tämligen låglänt medan den östra sluttar ner mot viken och här 
fi nns en del bebyggelse även inom området. 
Det sydvästra delområdet innefattar bebyggelsen mellan kyrkan 
som ligger på en markerad höjd och glasfabriken i söder. 
De östra delområdet som också ligger på östra sidan 
Hammarsviken är obebyggd men både norr och söder om själva 
LIS-området fi nns bostadsbebyggelse. Här sluttar marken tydligt 
men inte brant ner mot vattnet där själva stranden är något sank.
Det fi nns en småbåtshamn på vardera sidan viken.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Den västra delen där området är till större delen redan är 
exploaterat. 
Vättern är riksintresse för det rörliga friluftslivet. Friluftsvärdena 
är främst kopplade till sjölivet. På västra sidan fi nns båthus, 
bryggor och iläggningsplats (D) för de som är med i Hammars 
båt- och fritidsklubb. Samhällsföreningen Hammarslaget har en 
lokal i närheten med tillhörande klippt gräsyta och fi kabänkar. I 
norra delen fi nns ytterligare båtplatser (E) för dem som är med 
i klubben. Stranden är annars otillgänglig för allmänheten på 
grund av byggnader och oländig terräng.

Kyrkan (C) liksom fotbollsplanen (H) med sina friluftsvärden 
samt den fuktiga alskogen (I) med sin vattenbindande funktion 
ligger alla utanför LIS-området men är ändå viktiga. Det gäller 
även gångvägen som löper längs fotbollsplanens västra sida så 
att den även i fortsättningen är tillgänglig för allmänheten och 
befi ntliga kulturminnen (j, k & l). 

På östra sidan viken fi nns ett par privata båtplatser längs vattnet. 
Skogen (A) i söder har naturvärden knutna till äldre träd, 
detsamma gäller den lummiga lövskogen (B), som är rik på död 
ved. Gränsen för LIS-området har anpassats så skogsområdena 
inte är inkluderade.
För friluftslivet är det viktigt att främja den tillgänglighet som fi nns 
idag och att hänsyn tas till de kulturlämningar och öppna diken 
som fi nns i området.
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Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då 
Hammar ska ha möjligheter att utvecklas.

Konkurrerande intressen
LIS-området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv – Vättern. 
Eftersom syftet med LIS-området är att kunna utveckla och 
förtäta Hammars samhälle utan att strandskyddet blir ett direkt 
hinder bedöms inte riksintresset påverkas påtagligt negativt.

Kyrkan och området närmast runt denna ingår inte i LIS-
området.För området närmast glasfabriken är bara utveckling av 
verksamheter aktuellt.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt, med hänsyn till att 
särskild restriktivitet råder vid Vättern, begränsad  betydelse för 
strandskyddets syften. Området är lämpligt som LIS-område 
med följande kommentarer:

- vid detaljplaneringen bör hänsyn tas till friluftslivet genom att 
främja att de platser invid stranden som idag är tillgängliga också 
fortsättningsvis ska vara det. 

- hänsyn bör tas till de kulturlämningar och öppna diken som 
fi nns i den östra delen av området.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse liksom 
komplettering av befi ntlig bebyggelse som ger utrymme för 
en naturlig utveckling av Hammars samhälle och som stärker 
underlaget för viktig service i Hammar och i närområdet 
samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv 
arbetskraft till Hammar, Askersund och kommunen i övrigt. LIS-
området ger därutöver större möjligheter att utveckla befi ntliga 
småbåtshamnar.
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Exploateringsbedömning
Huvudskälet till LIS-området är att inte låta närheten till vattnet 
i Bastedalen och tillhörande strandskydd försvåra naturlig 
förtätning och komplettering av bebyggelse men det fi nns också 
några intressanta exploateringsytor, centralt och i norra delen, 
som bjuder på fi na vyer över vattnet i västerläge och med närhet 
till strand och småbåtshamn. 
LIS-området största potential är att det centrala obebyggda 
området innanför småbåtshamnen som idag ligger som en oskött 
impediment kan utvecklas och förädlas utan att strandskyddet 
lägger hinder för detta. Detta kan med fördel vara en kombination 
av publika funktioner och bostäder.
Därutöver ska givetvis båthamnen tillåtas att utvecklas för att 
stärka friluftsvärdena är kopplade till båtlivet. Den inre delen av 
viken är mycket lättillgänglig och även badvänlig. 

I södra och nordöstra delen av området är det med något 
undantag endast komplettering av befi ntlig bebyggelse som är 
aktuell. 

I norr är byggandet något mera komplicerat p g a kuperad och 
bergig terräng men det är en naturlig förlänging av befi ntlig 
bebyggelse på orten i ett mycket vackert läge.

Exploatering kan endera ske direkt intill befi ntligt gatunät eller 
med vissa kompletteringar i en norra delen. Kommunalt VA fi nns 
och kan enkelt byggas ut.

Markstabiliteten bedöms god i hela området och även om det 
fi nns stora höjdskillnader i både norr och söder bedöms det inte 
fi nnas risk för ras eller skred. Vissa central bör höjas något om de 
ska bebyggas med bostäder men i övrigt bedöms det inte fi nnas 
risk för översvämningar.

Den sammanlagda bedömningen med avseende på att det ligger 
i ett vackert läge vid Vättern och med tillgång till småbåtshamnen 
samt att det är relativt nära till riksväg 50 likväl som till Askersund 
har en mycket god exploateringspotential. 

Infrastruktur
Större delen av området nås via befi ntligt gatunät. Vissa 
kompletteringar behövs om den nordvästligaste delen bebyggs. 
Vägarna fram till Bastedalen är relativt smala men håller god 
standard.

Kollektivtrafi k fi nns vid riksväg 50, ca 3 kilometer från området.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns i området och kan lätt byggas 
ut. Bredband och el fi nns och kan byggas ut. LIS-området ligger 
inom Vätterns vattenskydsområde. 

Risk och störningar
Markstabiliteten bedöms som god i hela områdetoch även om 
det fi nns stora höjdskillnader i både norr och söder bedöms det 
inte fi nnas risk för ras eller skred. 
Vissa ytor inne i viken bör höjas något om de ska bebyggas 
med bostäder men i övrigt bedöms det inte fi nnas risk för 
översvämningar. Förslagsvis utreds i denna del en lägsta 
golvnivå som är lämplig för att undvika framtida översvämningar.

Planer och bestämmelser
Den centrala delen av området är detaljplanelagd medan 
det i söder och norr inte fi nns några detaljplaner eller andra 
bestämmelser som reglerar markanvändningen.
Strandskydd med 100 meter gäller. 
Förslag fi nns om att utvidga strandskyddet till 300 meter för 
Vätterns stränder men väntas inte beslutas innan LIS-planen 
är antagen. Befi ntliga bebyggelse- och exploateringsområden, 
t ex LIS-områden, kommer dock sannolikt att undantas från 
utvidgningen.

Syftet med LIS-området är förenligt med gällande översiktsplan 
då hela kommunen  ska ha möjligheter att utvecklas.

Konkurrerarande intressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för rörligt friluftsliv och 
turism (Vättern) samt i vissa delar för rörligt friluftsliv (Tiveden).

Bastedalen - Vättern

LIS-området syfte
Möjligheter att utveckla befi ntlig småbåtshamn med tillhörande 
verksamheter att bättre kunna anpassa nya bostäder i området 
och därmed bidra till en naturlig utveckling av Bastedalen. 

Läge
LIS-området är beläget runt Bastedalsviken som ligger vid  
Vätterns östra strand och utgörs till större delen av befi ntlig 
bostadsbebyggelse och en större småbåtshamn i Bastedalen 
som är beläget ca 6-7 km sydväst om Hammar och ca 2 mil söder 
om Askersund.

Beskrivning
Den södra och nordöstra delen av området utgörs av ett 
befi ntligt bebyggelseområde och däremellan fi nns även en större 
småbåtshamn med tillhörande byggnader, ursprungligen ett 
tegelbruk. Nordvästra delen av området är obebyggt.
Det centrala partiet runt båthamnen är relativt plant medan både 
den norra och södra delen är kuperade, särskilt i norr sluttar det 
brant ner mot stranden. I norr dominerar barrvegetation medan 
det mest är lövvegetation i söder. Den centrala delen är till större 
delen öppen med stora grusade ytor för bl a parkering och 
uppläggning av båtar.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området består av bebyggelse, båthamn och skog. Båthamnen 
ligger mitt i området. Här fi nns en kulle med berghäll och yngre 
tall. Längre upp från stranden fi nns delvis fuktig mark med främst 
yngre bestånd av björk, tall och al, men också större träd av björk 
och al. Vegetationen domineras av vass och pestskråp. På ön 
som ligger utanför båthamnen fi nns klipphällar och blandskog.
Norra delen av Bastedalen ”Vättra” domineras av barrskog som 
nyligen gallrats och även varit utsatt för en mindre brand. Nära 
stranden går en grusväg. Ovanför denna sluttar det brant och här 
växer fl era fi na äldre tallar som bör bevaras (B). 

Naturvärdena är främst kopplade till äldre träd. Äldre tallar fi nns 
i branten mot vattnet i den södra skogen (A), samt längs kanten 
i den norra skogen (B).

Kulturvärdena är knutna till enstaka stenmurar som fi nns i den 
norra skogen och till de få bevarade byggnader som fi nns kvar 
från tegelbrukstiden.

Vättern är riksintresse för det rörliga friluftslivet. Friluftsvärdena 
är bundna till sjölivet. Båthamnen (d) mitt i området består 
bland annat av bryggor med båtplatser, parkering, dass, 
föreningslokal m m. Här fi nns också fi kabord och grillstad. 
Annars är tillgängligheten begränsad till resten av stranden på 
grund privata vägar och hus.
Norr om viken fi nns ett parti med höga friluftsvärden (C). Här 
fi nns fl era stigar som leder dels till Vättraberget där utsikten över 
Vättern och Bastedalen är magnifi k dels leder stigar till badviken. 
Vid badviken har gjorts i ordning en badplats vid klipporna som 
är tillgänglig för allmänheten.

Foto: Bosse Björk
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Riksintresseområdet för Vättern innebär att extra stor restriktivitet 
ska gälla vid exploatering. Bedömningen är att riksintressets 
syften inte skadas eftersom hänsyn tas tilll de värden som fi nns i 
området och att dessa också är begränsade inom LIS-området. 
Exploatering närmast stranden är inte aktuellt, undantaget de 
delar där båthamnen avses att kunna utvecklas.
LIS-området ligger inom Vätterns vattenskydsområde. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften. Området är, med hänsyn till att särskild 
restriktivitet råder kring hela Vättern, lämpligt som LIS-område 
med följande kommentarer:

- Äldre tallar i branten mot vattnet i den södra skogen (A) samt i 
norr (B) ska lämnas orörda. 

- särskild hänsyn tas till äldre träd i det norra skogsområdet.
- en frizon på ca 20-30 meter bör lämnas längs hela stranden, 
undantaget utveckling av småbåtshamnen och befi ntliga tomter, 
så att tillgängligheten för allmänheten bibehålls.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse och 
komplettering av befi ntlig bebygelse som ger utrymme för en 
naturlig utveckling av Bastdalen och som stärker underlaget 
för viktig service i Hammar och för verksamheter längs riksväg 
50 samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv 
arbetskraft till Hammar, Askersund och kommunen i övrigt. LIS-
området ger därutöver större möjligheter att utveckla befi ntlig 
småbåtshamn med tillhörande verksamheter.
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Foto: Bosse Björk

vandrar upp i vattendragen. Åarna omges i stor utsträckning av 
rik lövskog. Strandskydd råder längs hela Forsaån och den del 
som är utanför LIS-området har klassats som naturvärde av 
Skogsstyrelsen. Laxbäcken är biotopskyddad.

I Stora Forsa fi nns en småbåtsbrygga, en badplats och en mindre 
campingplats (B) samt en äldre småbåtshamn (a) som är viktiga 
för friluftslivet. 

Exploateringsbedömning
Området bedöms med avseende på att det ligger vid Vättern 
med tillgång till småbåtshamn och nära riksväg 50 ha mycket 
god exploateringspotential. 
För stora delar av området, det centrala delområdet och i 
princip det östra, är det bara frågan om komplettering av 
befi ntlig bebyggelse, inklusive omvandling från fritidsboende till 
åretruntboende, och några enstaka nybyggnationer i form av 
förtätningar. 
Mest intressant är ytorna runt Silverviken i det illa västra 
delområdet där en mycket attraktiv bebyggelsegrupp skulle 
kunna skapas samtidigt som själva stranden och viken behålls 
för bad och båtliv. Här skulle 6-8 nya tomter kunna skapas.
Längst i söder i det östra delområdet fi nns en intressant yta för ny 
bebyggelse, uppskattningsvis 5-6 nya hus. Byggande bör dock 
anstå till riksvägen fl yttat till sitt nya läge.
Inom hela området fi nns möjlighet till bostadsbebyggelse med 
vackra utblickar över vattnet, främst i väster runt Silverviken och 
på östra sidan Forsaviken. 

Befi ntlig vägnät kan utnyttjas vid exploatering, i några lägen med 
korta kompletterande väganslutningar. 
Kommunalt VA saknas varför enskilda va-anläggningar gäller 
tills vidare, endera för respesktive tillkommande byggnation, 
alternativt gemensamma enskilda anläggningar.

Markstabiliteten bedöms god i hela området. Eftersom området 
delvis är bergigt innebär det i dessa partier utmanningar vid 
byggande medan andra bedöms mycket lätta att bebygga.

Infrastruktur
Området i sig nås enkelt från riksväg 50 som tangerar det östra 
delområdet och i princip alla delar av området nås av befi ntligt 
vägnät som håller god standard. För det västra delområdet, vid 
Silverviken, kan anslutning ske från två håll. Om en förlängning 
av befi ntligt vägnät görs från öster innebär det en komplettering 
med drygt 200 meter väg. 
Kolllektivtrafi k fi nns längs med riksväg 50.
Kommunalt VA saknas varför enskilda va-anläggningar gäller 
tills vidare, endera för respesktive tillkommande byggnation, 
alternativt gemensamma enskilda anläggningar.
El och bredband fi nns och kan byggas ut.
LIS-området ligger inom Vätterns vattenskydsområde. 

Risk och störningar
Markstabiliteten bedöms god i hela området och även om det 
fi nns stora höjdskillnader i bedöms det inte fi nnas risk för ras 
eller skred. Längst inne i Forsaviken fi nns låglänta och sanka 
ytor där det kan fi nnas risk för översvämningar men här är ingen 
bostadsbebyggelse aktuell.

Det östra delområdet ligger direkt intill riksväg 50 och även om 
hastigheten är skyltad till 50 km/m på större delen av sträckan 
så är vissa ytor idag bullerutsatta. Vid planring och/eller 
byggande ska bullerberäkningar göras för att klarlägga vilka 
skärmningsåtgärder som krävs. 
Trafi kverket planerar för att ge riksvägen en ny sträckning längre 
österut, varför påverkan från trafi ken så småningom försvinner.

Planer och bestämmelser
Det centrala delområdet är detaljplanelagt och här är strandskyddet 
upphävt. För övriga delområden fi nns inga detaljplaner eller 
liknande bestämmelser som reglerar markanvändningen och här 
gäller strandskydd med 100 meter. 
Förslag fi nns om att utvidga strandskyddet till 300 meter för 
Vätterns stränder men väntas inte beslutas innan LIS-planen 
är antagen. Befi ntliga bebyggelse- och exploateringsområden, 

Stora Forsa - Vättern

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya bostäder och komplettera befi ntlig 
bebyggelse och därmed bidra till en naturlig utveckling av Stora 
Forsaområdet samt att utveckla befi ntliga småbåtshamnar med 
för ändamålet lämpliga verksamheter.

Läge
LIS-området som består av tre delområden är beläget vid 
Forsaviken och Forsanäset längs sjön Vätterns östra strand och 
utgörs till större delen av befi ntlig bostadsbebyggelse och en 
större småbåtshamn samt en mindre äldre småbåtshamn. Stora 
Forsa ligger ca 1 mil söder om Hammar och ca 2 mil söder om 
Askersund.

Beskrivning
Det östra delområdet är beläget mellan  riksväg 50 och Forsaviken 
och består till större del av befi ntlig bebyggelse, både året runt- och 
fritidsboende, men det fi nns även obebyggda partier. I norr fi nns 
här även en större småbåtshamn med gemensamma byggnader 
och en badplats, längst i söder en äldre småbåtshamn. Marken 
sluttar ner mot vattnet och lövvegetationen är delvis tät i södra 
delen medan den norra är öppnare och mer låglänt. 
Det centrala delområdet är beläget i sydostläge på Forsanäset 
och utgörs i sin helhet av ett bebyggelseområde, till större delen 
fritidsboende. Bebyggelsen är avbryten av några obebyggda 
partier. Terrängen är generellt kuperad, här och var med berg i 
dagen, med gles blandskog som ramar in bebyggelsen. 
Det västra delområdet utgörs av en liten grund vik på Forsnäset 
kallad Silverviken och är obebyggd även om det fi nns bebyggelse 
på båda sidor. Marken sluttar ner mot viken vilken som öppnar 
upp mot sydväst. Vegetationen består av tall och lövträd.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Forsaviken är ett mycket varierat området med fl era olika 
naturtyper. Vid Silverviken dominerar tallskog längs stränderna. 
På Forsanäset fi nns ett större fritidshusområde men här fi nns 
även fl era områden med ekar och andra lövträd. Längst in i 
Forsaviken breder ett stort vassbälte ut sig. Stränderna ute på 
Forsanäset är karga och klippiga.
I Silverviken fi nns ett mindre alkärr (J) och närmast stranden rikligt 
med äldre tallar (K). Runt Forsaviken fi nns fl era områden med 
gammal skog. LIS-området är avgränsat så de mest värdefulla 
områdena (C,D, E och F) ligger utanför området.
Vid Forsanäsets fritidsområde fi nns fl era områden som är 
tillgängliga för allmänheten även om de i första hand utnyttjas 
för närboende i fritidsområdet. Längs stranden runt näset (H och 
I, ytor som ligger utanför LIS-området) går en trevlig stig som 
bitvis är spångad. Längs stränderna fi nns också badplatser och 
båtplatser som är mer eller mindre tillgängliga för allmänheten. 
En större gemensam badplats fi nns i Sandviken (G). 

I det östra delområdet, vid Grönlund fi nns ett område med 
hällmarkstallskog (A) med inslag av asp, hassel och krypgran, 
grov granlåga och en jättetall. Hällmarkstallskogen övergår i 
söder till en rik alskog med inslag tibast, ängsvädd, svinrot, olvon 
och ormbär.
Forsaån (L) och Laxbäcken (M) rinner båda ut i Forsaviken. Öring 
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t ex LIS-områden, kommer dock sannolikt att undantas från 
utvidgningen.
Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då 
Stora Forsa ska ha möjligheter att utvecklas.

Konkurrerande intressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för rörligt friluftsliv och 
turism (Vättern) samt i vissa delar för rörligt friluftsliv (Tiveden).
Riksintresseområdet för Vättern innebär att extra stor restriktivitet 
ska gälla vid exploatering. Bedömningen är att riksintressets 
syften inte skadas eftersom hänsyn tas tilll de värden som fi nns i 
området och att dessa också är begränsade inom LIS-området. 
Exploatering närmast stranden är inte aktuellt, undantaget de 
delar där båthamnarna, badplatserna och campingplatsen avses 
att kunna utvecklas.
LIS-området ligger inom Vätterns vattenskydsområde. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften. Området är, med hänsyn till att särskild 
restriktivitet råder kring Vättern, lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- friluftsvärdena är höga längs stränderna i Forsanäset. Mot 
bakgrund av att området är riksintresse för rörligt friluftsliv bör 
stränderna exploateras med stor försiktighet. En strandzon 
på 30 meter har lämnats oexploaterade i fritidsområdet, vilket 
innebär att de liksom idag kommer vara tillgängliga för friluftsliv 
trots att det fi nns bebyggelse i närheten. I det västra delområdet, 
vid Silverviken (K och J), ska en frizon på 40-50 meter hållas till 
strandlinjen och vid planering ska förutsättningar ges för att göra 
viken mer tillgänglig för allmänheten än idag.

- stor hänsyn ska tas till Forsaån (L) och Laxbäcken (M). 

- hällmarkstallskogen (A) bör i princip lämnas orörd

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger 
utrymme för en naturlig utveckling av Stora Forsaområdet 
och som stärker underlaget för viktig service i Hammar och 
för verksamheter längs riksväg 50 samt gynnar näringslivets 
möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till Hammar, 
Askersund och kommunen i övrigt. LIS-området ger därutöver 
större möjligheter att utveckla befi ntliga småbåtshamnar med 
tillhörande verksamheter.
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Exploateringsbedömning
Området bedöms med avseende på att det ligger vid Vättern och 
med tillgång till småbåtshamn och badplats, att det är relativt 
nära till riksväg 49 likväl som till Askersund, ha relativt god 
exploateringspotential. 

Det södra delområdet liksom delar av Olshammar i övrigt 
med omgivningar är utsatta för ljud- och luktstörningar från 
pappersbruket. Det norra delområdet är dock beläget på så stort 
avstånd från pappersbruket att störningarna bedöms marginella 
och inom ramen för vad som kan accepteras för bostäder.

För det norra delområdet är hvudsyftet således nya bostadstomter 
samt komplettering av befi ntlig bebyggelse. För badplatsområdet 
gäller endast utveckling av denna verksamhet. Även om det 
är österläge mot vattnet ligger det öppet även mot väster och 
i ett vackert kulturlandskap med vackra utblickar över viken. 
Marken bedöms lättbebyggd och det fi nns ingen risk för skred 
och översvämningar. Området nås enkelt via befi ntlig grusväg 
kompletterad med bara en kort anslutningsväg. VA kan byggas 
ut från Olshammar.

Avseende den södra delen av området med småbåtshamnen, 
inkl parkering, m.m är det endast aktuellt med utveckling av 
verksamheterna vilket kan innebära serveringar m m.

Infrastruktur
Det är enkelt att ta sig till de aktuella ytorna i Olshammar via 
befi ntligt vägnät. Småbåtshamnen är lätt att nå via befi ntligt 
gatunät inom tätorten. Den norra delen av området kan nås via 
en grusväg av god standard, bara en kort komplettering av väg, 
runt 50 meter, för att möjliggöra exploatering av bostäder.
I det norra delområdet fi nns idag bara enskilt vatten och avlopp. 
Vid en exploatering bör anslutning till kommunalt ledningsnät ske 
genom en förhållandevis enkel utbyggnad från södra delområdet.

Avseende det södra delområdet runt småbåtshamnen fi nns 
kommunalt vatten och avlopp och det krävs inga direkta 
utbyggnader av infrastrukturen för att utveckla området. 
El och bredband fi nns och kan byggas ut i hela området.
LIS-området ligger inom Vätterns vattenskydsområde. 

Kollektivtrafi k fi nns mellan Askersund och Olshammar, med 
några turer per dag.

Risk och störningar
Markstabiliten bedöms god i hela området och det fi nns inga 
större höjdskillnader som indikerar risk för ras eller skred. 
Området alldeles intill småbåtshamnen är låglänt men här har  
detta begränsad betydelse. I övrigt bedöms det inte fi nnas risk 
för översvämning.

Riksväg 49 går som närmast ca 130 meter väster om LIS-
området. Bostäder bedöms därför kunna uppföras utan behov av 
bullerskärmning. Detta utreds närmare i plan- eller bygglovskede.

Planer och bestämmelser
Inga detaljplaner eller andra bestämmelser som reglerar 
markanvändningen fi nns inom LIS-området. 
Strandskydd med 100 meter gäller. Förslag fi nns om att utvidga 
strandskyddet till 300 meter för Vätterns stränder men väntas inte 
beslutas innan LIS-planen är antagen. Befi ntliga bebyggelse- 
och exploateringsområden, t ex LIS-områden, kommer dock 
sannolikt att undantas från utvidgningen.

Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då 
Olshammar ska ha möjligheter att utvecklas.

Konkurrerande intressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för rörligt friluftsliv och 
turism (Vättern) samt i vissa delar för rörligt friluftsliv (Tiveden).
Riksintresseområdet för Vättern innebär att extra stor restriktivitet 
ska gälla vid exploatering. Bedömningen är att riksintressets 
syften inte skadas eftersom hänsyn tas tilll de värden som fi nns i 
området och att dessa också är begränsade inom LIS-området. 
Exploatering närmast stranden är inte aktuellt, undantaget de 
delar där båthamnen avses att kunna utvecklas.

Olshammar - Vättern

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya bostäder och därmed bidra till en naturlig 
utveckling av Olshammars samhälle samt att utveckla befi ntlig 
småbåtshamn med tillhörande verksamheter.

Läge
LIS-området består av två delområden och är beläget inne i 
Norrviken och Kvistviken längs sjön Vätterns västra strand och 
omfattar den allra nordligaste delen av samhället Olshammar 
med dess småbåtshamn samt ett kort stycke av stranden norr om 
denna. Olshammar är beläget ca 2 mil sydväst om Askersund.

Beskrivning
Den södra delområdet utgörs av småbåtshamnen med dess 
byggnader, parkerings- och upplagsytor, och området närmast 
runt denna i södra änden av Norrviken. Området ligger strax norr 
om pappersbruket. Knappnäset nordost om småbåtshamnen är 
kuperad och sluttar brant mot vattnet, även området runt kyrkan 
ligger på en markerad höjd men själva LIS-området innehåller 
inga större höjdskillnader. Det fi nns ingen bostadsbebyggelse 
inom strandzonen, den ligger längre söderut, och större delen är 
öppna ofta grusade ytor imed partier av lövvegetation.
Det norra delområdet av en samling byggnader i norra delen och 
en badplatsen i söder. Resterande ytor är obebyggda och består 
till större delen är brukad åkermark. Marken sluttar svagt mot 
stranden och de öppna ytorna inramas av lövvegetation.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
LIS-området ligger dels längst inne i Norrviken där det fi nns en 
båthamn och annan bebyggelse, dels en bit in i Kvistviken där 
det främst består av odlad mark.

Vättern är ett riksintresse för naturvård och är dessutom utpekat 
som nationellt särskilt värdefullt vatten för natur och fi ske. I 
skogsremsan längs vattnet (E)fi nns äldre träd av bland annat 
björk. 
Kulturvärdena ligger främst omkring kyrkomiljön (C). Det fi nns 
också kulturvärden kopplade till odlingsmarken och områden 
som tidigare brukats.

Friluftsvärdena ligger främst i sjölivet. I båthamnen fi nns, förutom 
bryggor med båtplatser och illäggningsplats, glassförsäljning i 
den lilla klubbstugan. Bakom fi nns en grillplats med tak.
Badplatsen (A) i norra delområdet ligger naturskönt med 
sandstrand och här fi nns brygga med hopptorn, omklädningshytt, 
toalett och fi kabänkar.

Allmänheten har mycket god tillgänglighet till så gott som hela 
stranden i området då det går en gångväg längs vattnet från 
badplatsen (A) i norr till skogen (D) på Knappnäset. Längs vattnet 
fi nns spridda båtplatser, bland annat vid en udde med båthus och 
grillplats med bord och stolar.

Foto: Bosse Björk
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Riksväg 49 utgör riksintresse för väg. Avståndet till vägen är så 
stort att exploatering påverkar riksintresset.
LIS-området ligger inom Vätterns vattenskydsområde. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syftet men är ändå, med hänsyn till att särskild 
restriktivitet råder kring Vättern, lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- en frizon på ca 30 meter bör lämnas längs hela stranden så att 
tillgängligheten för allmänheten bibehålls samt att hänsyn tas till 
öppna diken i odlingslandskapet som är biotopskyddade.

- vid badplatsen (A) förutsätts endast åtgärder som utvecklar 
denna medges.

- särskild hänsyn tas till kyrkogården (C).

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger 
utrymme för en naturlig utveckling av Olshammars samhälle 
och som stärker underlaget för viktig service i Olsammar och 
närområdet i övrigt, samt gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera attraktiv arbetskraft till Olshammar, Askersund och 
kommunen i övrigt. LIS-området ger därutöver större möjligheter 
att utveckla befi ntlig småbåtshamn och badplats.
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Stenboda – Östra Laxsjön

LIS-områdets syfte
Möjliggöra för ny bostadsbebyggelse samt komplettering av 
befi ntlig bebyggelse inklusive utveckling av verksamheten och 
badplatsen.

Läge
LIS-området ligger vid Östra Laxsjöns östra strand, omedelbart 
söder om Stenboda gård och befi ntligt fritidshusområde vid 
Sikudden samt ca 1500 m söder om Revelns bad och camping i 
Laxå kommun Avståndet till Askersund är ca 12 km och till Laxå 
tätort ca 15 km.

Beskrivning
Det fi nns ett 10-tal bostadshus/fritidshus samt en större fören-
ingsgård längs stranden och däremellan två obebyggda partier. 
I anslutning till föreningsgården Stenbodagården (Immanuels-
kyrkan) fi nns en badplats men eftersom det fi nns en ypperlig 
lång sandstrand är stranden badbar på en lång sträcka. Här och 
var bryts sandstranden av en stenhäll eller några block. Den 
grusväg som försörjer området ligger till stor del direkt intill
stranden och avskiljer  i södra delen av området bebyggelsen 
från vattnet.

Området är inte särskilt kuperat men sluttar generellt ner mot 
stranden. Barrskog med inslag av lövträd dominerar i södra de-
len, norra delen dominerar lövvegetationen och här fi nns också 
öppnare partier.
Närmast stranden ligger marken bara strax över sjöns ordinarie 
vattennivå, men bara ett tiotal meter ifrån stranden blir mark-
nivån gradvis högre. Markförhållanden bedöms bra eftersom 
större delen av området tycks vara en grusås.

Natur-, kultur- och fritidsvärden
Området består av två fi na sandstränder som är attraktiva för 
badgäster, en aktivitetsgård som drivs av Imanuelskyrkan, ett 
antal mindre tomter och skog, främst ung produktionsskog men 
också en tallskog på hällmark

Badstränderna (A och C) har högt friluftsvärde och tallskogen 
(B) på grund av höga naturvärden. Alla tre områdena är belägna 
mellan stranden och vägen. 
Skogsremsan (D) på udden i söder har också höga naturvärden 
knutna till de äldre träden och den döda veden men den ytan är 
belägen utanför LIS-området.
Sandstranden är delvis ianspråktagen med privata bryggor men 
i övrigt bör endast åtgärder som gynnar friluftslivet tillkomma 
mellan stranden och vägen. Hänsyn bör generellt tas till äldre 
träd, ek och hassel.

Exploateringsbedömning
Området är lätt att nå från länsväg 205 och via befi ntlig väg i 

södra delen av området. Exploatering kan här ske direkt intill 
vägen och vid behov kan mindre kompletteringar mycket enkelt 
anläggas. I norra delen fi nns enklare vägar fram till befi ntliga 
hus som kan behöva förstärkas och förlängas i några lägen. 
Marken bedöms generellt stabil och enkel att bebygga.

Området ligger i västerläge mot sjön och även om grusvägen 
ligger mellan stranden och bebyggelsen blir vattenkontakten 
mycket bra. Eftersom marken stiger kan bebyggelse även en bit 
längre från stranden få bra utsikt och vattenkontakt.
Stranden är utomordentligt fi n och lätt tillgänglig.
VA, el och bredband bedöms kunna gå att lösa. 

Sveaskog är markägare och företaget har uttalat intresse för att 
marknadsföra området.

Teoretiskt skulle över 20 tomter rymmas här men det realistiska 
antalet bedöms vara 10-15. Ingen bebyggelse är aktuell mellan 
stranden och vägen.
Föreningsgården Stenbodagården ges bättre möjligheter att 
utvecklas inom ramen för LISområdet. 

Den samlade bedömningen är att området har mycket god ex-
ploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Infrastruktur
Området ligger några hundra meter från riksväg 205 mellan 
Laxå och Askersund och det fi nns en befi ntlig grusväg av god 
kvalité som går rakt igenom hela området. Ny bebyggelse kan 
anläggas direkt intill vägen och på udden i söder kan komplet-
terande väg och anslutningar enkelt anläggas.

Kollektivtrafi k fi nns längs länsväg 205 några hundratalet meter 
från området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda lösningar är 
troligen enda alternativet. Markförhållanden bedöms goda för 
infi ltration. Kommunen kan tänka sig att ta över och ansvara för 
en sådan anläggning om den blir av en viss omfattning (15-20 
hushåll).
El fi nns fram till området men kan behöva förstärkas. Detsam-
ma gäller bredband.

Störningar och risker
Generellt bedöms höjdskillnaderna så begränsade att någon 
risk för ras eller skred inte föreligger. Eftersom det tycks vara en 
grusås måste radonfrågan beaktas.
Om ny bebyggelse förläggs bara ett mindre stycke från stran-
den fi nns ingen risk för översvämningar, vägen kan dock möjli-
gen översvämmas i vissa partier.
Avståndet till länsvägen är fl era hundra meter varför trafi kbuller 
inte är en faktor.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt, strandskydd  med 100 meter gäller. 
Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då 
hela kommunen ska ha möjligheter att utvecklas.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga uppenbara konkurrerande intressen till LIS-
området.

Området är sekundär skyddszon för vattentäkt vilket inte utgör 
något hinder för bostadsbebyggelse eller utveckling av fören-
ingsgården.

Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt betydelse för 
strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- att hänsyn tas till de natur- och friluftsvärden som fi nns närmast 
stranden. Mellan stranden och vägen ska inga åtgärder tillåtas 
som inte utvecklar badplatserna och friluftsvärdena. I övrigt bör 
ny beyggelse förläggas 30-50 meter från stranden.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse liksom 
komplettering av befi ntlig bebyggelse som ger utrymme för 
en naturlig utveckling av Stenbodaområdet och som stärker 
underlaget för viktig service i Laxå, Röfors och vid Revelbadets 
camping samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera 
attraktiv arbetskraft till både Laxå och Askersunds kommuner. 
LIS-området ger därutöver större möjligheter att utveckla 
föreningsgården och badplatserna.
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Laxå kommun
Texten på denna sida är till stor del hämtad från Laxås kommuns 
nya översiktsplan, antagen 2015-02-11.

Landsbygdskommun med små tätorter
Laxå kommun är en landsbygdskommun med tydlig naturprägel. 
I Laxå möts stora sjöar, såsom Skagern och Unden, stora 
skogsområden. Tivedens nationalpark ligger inom kommunen 
vilken utgör en oas för vistelse i ett ur skogsbrukshänseende 
orört landskap.

I kommunen fi nns fem tätorter, dels huvudorten Laxå, och 
därutöver Finnerödja, Hasselfors, Röfors samt Sannerud/Tived.

Levande landsbygd
I dag har Laxå kommun en levande landsbygd även om 
huvuddelen av befolkningen bor i tätorterna. Endast ca 15% av 
befolkningen bor utanför de fem tätorterna. En fortsatt levande 
och bärkraftig landsbygd anses ändå vara av yttersta vikt för 
kommunens framtid. Privata initiativ är en förutsättning för att 
behålla och utveckla en levande landsbygd.

Framtida bostadsbehov och bostadsefterfrågan
Som boendekommun är har Laxå fl era attraktiva områden med 
utvecklingsmöjlighet. Det fi nns goda förutsättningar att öka 
folkmängden i kommunen men då är det nödvändigt med ett 
varierat utbud av bostadstyper för att möta efterfrågan och få en 
balans bland invånarna, såväl åldersmässigt som utifrån sociala 
faktorer.

Efterfrågan på bostäder i kommunen omfattar fl era typer av 
boende. Det behövs övergångsalternativ, såsom marklägenheter 
i hyresrätt och lämpliga alternativ för de yngre som vill fl ytta 
hemifrån. Den största grupp som påverkas är människor som vill 
fl ytta från sina nuvarande bostäder till någonting mindre men 
samtidigt bo kvar på orten.
Sett till prognoser för befolkningsutvecklingen bör 
planeringsberedskap fi nnas för att kommunen ska växa med 
minst 10 personer per år.

Bostadsbyggande
Utanför de fem tätorterna fi nns en del mindre byar eller områ-
den med koncentrerad bebyggelse. Det fi nns också landsbygds-
områden där bostadsbebyggelsen är jämnt fördelad. Samtidigt 
fi nns det stora arealer som mestadels består av skogsmark 
och där endast enstaka hus återfi nns. Det här är områden där 
det inte kan förväntas några större privata bostadsprojekt och 
kommunen har inte för avsikt att initiera bostadsprojekt här. 
Däremot ska enskilda initiativ att bygga och utveckla i dessa 
områden bejakas och stimuleras.
Exempel på sådana områden är vid Unden, Skagern och Lax-
sjöarna. 

Landsbygdsutveckling och strandnära boende
Laxå kommun betecknas i sin helhet som landsbygd, även 
huvudorten Laxå med knappt 3000 invånare. Det fi nns inga 
tätorter som idag har en naturlig tillväxt men områden i 
sjönära läge har stor potential och bedöms vara extra viktiga ur 
landsbygdsutvecklingsperspektiv.

Finnerödja (604 invånare) har under lång tid haft en stagnerande 

utveckling och här fi nns såväl dagligvarubutik och skola (F-5) 
som behöver upprätthållas. Att öppna upp för strandnära boende 
vid Skagern och Unden ökar möjligheten till såväl nyproduktion 
som konvertering av fritidshus till åretruntboende. Detta skulle 
trygga och stärka samt möjliggöra utveckling av servicen. 

Hasselfors (428 invånare) har en mycket begränsad service, i 
form av en förskola. Det fi nns ingen anledning att tro att det 
inom överskådlig tid fi nns tillräckligt med utvecklingspotential 
att det ska generera utökad service. Däremot kan utveckling 
ske vid Toften och även Teen, dels för verksamheter och dels 
för bostäder, för att på så sätt kunna upprätthålla den service 
som ändå fi nns. För Hasselfors del är t ex dagligvarubutiken i 
Mullhyttan i Lekebergs kommun viktig.

Röfors (207 invånare) har ett vandrarhem men utöver det ingen 
service. Utveckling vid Västra Laxsjön kan möjliggöra fritids- 
och permantboende som gynnar orten men är även viktigt för 
huvudorten Laxå.

Sannerud/Tived (ca 105 invånare) är attraktivt på många sätt och 
dess läge vid Unden gör det lockande för etablering. Det fi nns 
en förskola samt lanthandel som gör att det fi nns en viss service 
på orten.

Förutom ovan nämnda orter öppnas även upp för utveckling runt 
Borasjön och utöver bostäder täcker LIS-områdena in ett fl ertal 
verksamhetsområden, bl a tre campingplatser.

Genom landsbygdsutveckling, däribland ökat bostadsbyggande, 
vill kommunen stärka underlaget för service runt om i 
kommunen. LIS-planen medger teoretiskt att över 250 nya 
tomter kan tillskapas men mer rimligt handlar det om högst ett 
100-tal och då utslaget över många år.

LIS-områdenas andel av kommunens stränder
Andelen strandlinje för LIS-områden i Laxå kommun motsvarar 
2,5 % av den totala längden strandlinje (15,7 km av totalt 610,9 
km). Det är naturligt och helt ofrånkomligt att vissa sjöar och 
vattendrag får en större andel LIS-områden. Främst handlar det 
om att här redan fi nns befi ntlig bebyggelse och därmed utbyggda 
vägnät, ibland även vatten- och avloppsnät, som gör dem 
möjliga att exploatera med rimliga insatser. Till detta ska läggas 
attraktivitetsfaktorn, som är avgörande för om en exploatering 
överhuvudtaget är relevant och slutligen en markägare som är 
intresserad av att utveckla området. Utan dessa förutsättningar 
är ett LIS-område meningslöst. 
Slutligen ska det poängteras att absoluta fl ertalet sjöar och 
vattendrag förblir helt orörda ut exploateringssynpunkt.

Fritidshusboende
Det fi nns närmare 500 fritidshus runt om i kommunen. Runt 
Västra och Östra Laxsjöarna är koncentrationen extra stor och 
särskilt för Laxå har fritidshusboendet betydelse för servicen 
på orten. Det fi nns även fritidsboende på andra platser och 
vid andra sjöar, främst Unden och Skagern, vilket  bidrar till 
att servicen i Finnerödja och Sannerud/Tived kan upprätthållas 
och utvecklas. Det är en generell trend i landet att fritidshus 
konverteras till åretruntboende. Detta är positivt ur den aspekten 
att antalet kommuninvånare sannolikt ökar och att dessa får bo i 
lugna natursköna miljöer, ofta i strandnära lägen. Problematiskt 
kan vara att kommunens kostnader för t ex hemtjänst ökar när 
människor bosätter sig i avsides lägen dit det tar lång tid att ta 
sig vid hembesök.
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Kommunens ståndpunkt är att inte motverka konvertering av 
fritidshus till åretruntboende.

Grundläggande förutsättningar för samtliga LIS-
områden i Lekebergs kommun
För samtliga LIS-områden gäller att de bedömts lämpliga för 
utveckling av landsbygden och är av sådant slag och har en 
så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt. Vidare har de endast en liten betydelse för 
att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter. 

Flera föreslagna LIS-områden har helt eller delvis utgått under 
utredningsskedet. Dels för att de efter genomförd inventering 
har bedömts ha höga naturvärden som inte ansetts förenliga 
med LIS-kriterierna. Dels för att de bedömts ha otillräcklig 
exploateringspotential, vara för svårexploaterade eller vara 
belägna så att de av risk- eller störningsskäl inte bedömts 
lämpliga.  Hänsyn har tagits till riksintressen vid bedömningen 
av områdenas lämplighet och hur dessa intressen kan tillgodoses.
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Hasselfors - Svartån/Teen

LIS-området syfte
Möjliggöra för ny bostadsbebyggelse samt komplettering av 
befi ntlig bebyggelse inklusive utveckling av verksamheter (ex-
empelvis sågverket och fritidsanläggningarna) som en naturlig 
utveckling av Hasselfors tätort.

Läge
Området ligger vid sjön Teens västra strand och vidare längs 
Svartån i Hasselfors tätort som är belägen ca 15 km nordost om 
Laxå och ca 8 km sydväst om Mullhyttan som ligger i Lekebergs 
kommun

Beskrivning
LIS-området ligger i nordöstra delen av Hasselfors tätort. Norra 
och sydöstra delen består bostadsbebyggelse, däremellan 
dungar med ädellövskog och gräsmarker, en fotbollsplan och 
andra rekreationsytor med tillhörande byggnader samt en udde 
ut i Teen med båtplatser. Den sydvästra delen av området, 
väster om länsvägen utgörs i sin helhet av sågverksområdet som 
genomkorsas av Svartån.
Västra delen av områrdet är relativt plant medan det i öster är 
betydligt mer kuperat och vissa partier sluttar tämligen brant ner 
mot Teen där det även fi nns en vattenkraftstation.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Stora delar av LIS-området är redan ianspråktaget, främst den 
västra delen som ingår i det inhägnade sågverksområdet, men i 
den centrala delen öster om länsvägen fi nns även många partier 
med höga natur- och friluftsvärden.
Inom områdena B, D, E och G växer ädellövskog på mullrik 
mark med förmodad lång skogskontinuitet. Här fi nns gott om 
död ved och signalarterna ormbär och trollduva växer i några 
av skogarna, vilket indikerar fi n skog. Områdena A och H ligger 
utanför LIS-området.
Strax norr om kraftverket fi nns en gräsyta (C) med äldre ek och 
arter som indikerar att området tidigare varit hävdat: darrgräs, 
vårbrodd, ängsvädd och svinrot. Detta område bör gärna hävdas 
framöver för att bevara den fi na fl oran. 
Generellt bör hänsyn tas till de många äldre lövträd som fi nns i 
hela området. 
Flera ytor är vigda för friluftslivet eller fritidsaktiviteter, t ex udden 
med båtplatser, fotbollsplanen och kringliggande ytor, området 
kring aktivitetshusen i anslutning till Svartån. 

Exploateringsbedömning
Huvudskälet till LIS-området är att inte låta sjön och ån i Hasselfors 
med tillhörande strandskydd försvåra naturlig förtätning och 
komplettering av bebyggelse. Detta gäller även verksamheten 
vid Hasselfors bruk.

Området är lätt att nå från länsvägen genom Hasselfors och 
befi ntliga gator. Eventuell exploatering kan i de fl esta fall ske 

direkt mot befi ntlig väg eller med små kompletteringar.

Marken är varierad och svårbedömd. Vissa delar torde vara 
stabila och enkla att bebygga medan andra kräver kompletterande 
undersökningar.

VA, el och bredband fi nns utbyggt i området och eventuell 
komplettering kan enkelt ordnas.

Teoretiskt skulle 15-20 nya bostadstomter, även fl erfamiljshus 
fungerar, kunna rymmas inom området, företrädelsevis i sydöstra 
delen av området. I praktiken torde det dock handla om någon 
enstaka bybyggnation och i övrigt underlättas komplettering 
av befi ntligt bebyggelse. I vissa delar är bara utveckling av 
verksamheter aktuell, väster om länsvägen för sågverket och 
i det centrala partiet för att utveckla de publika funktioner som 
fi nns här.

Den samlade bedömningen är att området har begränsad 
exploateringspotential men genom att naturlig förtätning av 
samhället underlättas är det ändå intressant som LIS-område.

Infrastruktur
Länsväg 511 passerar rakt genom LIS-området som även i övrigt  
ligger utmed befi ntliga gator i Hasselfors.
Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill befi ntliga gator 
eller med mycket korta kompletteringar.
Körbara ytor i den västra delen är inhägnade och ingår i Hasselfors 
bruks verksamhetsområde och är inte tillgänglig för allmänheten. 
Området väster om ån används idag för uppläggning av timmer 
och består av en gigantisk pla grusyta som sträcker sig långt 
utanför strandskyddszonen.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns utbyggt i Hasselfors och ny 
bebyggelse kan i de fl esta fall anslutas direkt eller med smärre 
kompletteringar. Detta gäller även el och bredband.

Risk och störningar
Marken är delvis kuperad och vissa strandpartier tämligen 
branta, särskilt mot Teen. Det föreligger ingen generell risk för 
ras eller skred men området är varierat och svårbedömt och 
undersökningar bör göras vid enskilda exploateringar. I det plana 
västra delen fi nns ingen ras- och skredrisk. 
Översvämningsrisken bedöms generellt vara låg i och med att 
området är kuperat men vissa partier alldeles intill vattnet kan 
vara utsatta vilket framgår av den översvämningskartering som 
fi nns. Hänsyn till denna risk ska tas i framtida planering samt 
i samband med lovgivning. Exempelvis kan färdig golvhöjd 
anges för att säkerställa att byggnader inte hamnar inom risk för 
översvämning.

Bedömningen är att sågverket i Hasselfors är väl skärmat från 
nuvarande bostadsbebyggelse och att eventuella störningar 
är begränsade. Bullerfrågan ska dock beaktas i samband med 
planering och lovgivning.
Vid Teens strand fi nns ett vattenkraftverk vars funktion måste 
beaktas.

Trafi kintensiteten längs länsväg är tämligen låg och hastigheten 
begränsad till 50 km/h varför bullerskärmning sannolikt inte är 
aktuellt.

Planer och bestämmelser
Hela LIS-området är planlagt undantaget den västra delen inom 
sågverksområdet. Strandskydd med 100 meter gäller även inom 
planlagt område.
Förslag fi nns om utökning av strandskyddet runt Teen men inte 
inom Hasselfors tätort. 
Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då 
Hasselfors ska ha möjligheter att utvecklas.

Foto: Sara Iinatti.
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Konkurrerande intressen
Det fi nns egentligen en rad konkurrerande intressen inom LIS-
området men eftersom syftet med området är att underlätta 
naturlig förtätning av befi ntlig bebyggelse och att utveckla 
befi ntliga verksamheter får det betraktas som acceptabelt och 
något som hanteras på sedvanligt sätt i en tätort. De störningar 
som beskrivits ovan måste också hanteras från fall till fall.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad  betydelse 
för strandskyddets syften. Området är lämpligt som LIS-område 
med följande kommentarer:

- ädellövskogen B, D, E och G samt gräsytan (C) med äldre ek 
lämnas orörd och exploatering i närheten bör ske med varsamhet.

- allmänheten bör även fortsättningsvis ha tillgång till badplatserna 
på Sinnerudden (I).

- ett frizon lämnas närmast stranden för att gagna det rörliga 
friluftslivet samt att värna de naturvärden som fi nns, undantaget 
inom sågverksområdet och befi ntliga tomter.

- inom det centrala östra partiet bör generellt endast åtgärder 
som utvecklar fritidsverksamheter tillkomma.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för servicen i Hasselfors, Laxå 
och Mullhyttan. Det utökar även möjligheterna att utveckla 
befi ntliga verksamheter i Hasselfors, samt gynnar näringslivets 
möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till Hasselfors och 
kommunerna i övrigt. 
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text så det framgår 
att för vissa partier 
av området ska 
uppmärksamhet 
fi nnas på 
eventuella 
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och skredrisk,  
översvämningsrisk 
samt buller ska 
beaktas vid 
exploatering. 
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Hasselfors-Sundet - Toften

LIS-området syfte
Möjliggöra för ny bostadsbebyggelse samt komplettering av 
befi ntlig bebyggelse inklusive utveckling av verksamheter 
(exempelvis bad- och båtplatsen) som en naturlig utveckling av 
Hasselfors tätort.

Läge
Området ligger vid sjön Toftens östra strand och ett litet stycke av 
Svartån i Hasselfors tätort som är belägen ca 15 km nordost om 
Laxå och ca 8 km sydväst om Mullhyttan som ligger i Lekebergs 
kommun

Beskrivning
Norra delområdet utgörs i princip av befi ntlig bostadsbebyggelse 
i västersluttningen ner mot sjön samt runt åmynningen. Här ligger 
f d Hasselfors värdshus och järnvägen passerar genom området. 
Längst i söder fi nns en obebyggd yta.
LIS-området delas av sank mossmark. 
Den södra delområdet ligger även det i västerläge mot sjön men 
med betydligt lägre sluttning mot stranden, dock inte låglänt. 
Längst i norr fi nns en båtiläggningsplat och i söder en badplats 
plus ett bostadshus. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Naturvärdena är främst knutna till våtmarken (A) mellan norra och 
södra delområdet. Våtmarken är relativt opåverkad av dikning 
och andra ingrepp och har därför vissa naturvärden. Längs 
vattnet löper en ca 10-15 bred remsa med äldre tallar som har 
sparats vid tidigare avverkning. Det fi nns också en del död ved 
här. Genom hela området nära vattnet går en väl använd stig.
Naturvärdena i södra delområdet är knutet till de äldre träd som 
växer längs stranden (H), främst tall. Nära stranden och på stigen 
växer också blåmossa som är en signalart och också fridlyst.
Ett fåtal äldre tallar och liten förekomst av död ved fi nns i den i 
övrigt tämligen hårt brukade skogen i södra delen av området.

Friluftsvärdena är främst kopplade till sjölivet. Längst ut på udden 
(B) fi nns en välbesökt iläggningsplats för båtar. Här fi nns också 
några båtplatser, liksom längs östra stranden (C). I söder fi nns 
även en välbesökt badplats (D). Det fi nns fl era vägar i området, 
bland annat en mindre väg som går längs vattnet i västra delen 
av området. Vägarna som går i området längs stranden är vackra 
promenadvägar.
Friluftsvärden är också kopplade till stigen som löper genom 
området längs strandkanten. Från denna går det att avnjuta den 
vackra utsikten över sjön. Närheten till badplatsen kan tänkas 
göra stigen extra välbesökt. I södra delen av området fi nns ett 
soldäck med solstolar.
Det fi nns inga kända kulturvärden fi nns i området.

Exploateringsbedömning
Ett område med bra exploateringspotential avseende det vackra 
västerläget samt bra mark och befi ntlig infrastruktur men även 
att inte låta sjön och ån med tillhörande strandskydd försvåra 
naturlig förtätning och komplettering av bebyggelse i Hasselfors. 

Bästa exploateringsläge för nya bostäder är direkt söder om 
befi ntlig villabebyggelse i det norra delområdet samt i norra 
delen av det södra delområdet. Här ryms ett 15-tal nya tomter, 
men max 10 är mer realistiskt. I det norra området skuylle även 
fl erfamiljshus fungera bra.

I norra delen av området är bara komplettering av befi ntliga 
bostäder och annan bebyggelse aktuell, inklusive verksamheter.
I södra delområdet är bara utveckling av båtiläggningsplatsen 
aktuell i norr och badplatsen mellan stranden och vägen i söder.

Marken i området bedöms generellt stabil och lättbebyggd, utan 
risk för ras eller skred och risk för översvämning. Längst i norr 
fi nnsdock några partier som bör studeras närmare om de ska 
bebyggas.
Exploatering kan i de fl esta fall ske direkt invid befi ntligt gatunät 
men i södra delområdet behöver befi ntlig väg förstärkas vid 
exploatering.
Kommunalt vatten och avlopp fi nns och kan enkelt byggas ut till 
berörda delar av området.

Infrastruktur
Befi ntligt gatunät och vägar kan nyttjas i de fl esta fall. I norra 
delen av det södra området fi nns en enkel grusväg vilken behöver 
förstärkas och breddas om exploatering kommer till stånd.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns i Hasselfors, där tätorten 
ingår i verksamhetsområde för allmäna VA-tjänster, och kan vid 
behov lätt byggas ut till södra delområdet.
El och bredband fi nns och kan lätt byggas ut.

Kollektivtrafi k fi nns längs länsväg 511, strax öster om och genom 
området.
Värmlandsbanan passerar genom norra delområdet. Stationen 
är dock avvecklad sedan länge och inga tåg stannar i Hasselfors. 

Risk och störningar
Bebyggelse bör hållas en bit ifrån strandkanten för att inte någon 
risk för översvämning ska föreligga. Marken är generellt sett 
stabil längs stranden varför risk för ras eller skred  inte bedöms 
föreligga.

Marken i området bedöms generellt stabil och lättbebyggd, 
utan risk för ras eller skred och risk för översvämning. 
Översvämningsrisken bedöms generellt vara begränsad men 
enstaka punkter alldeles intill vattnet samt i norra delen av området 
kan vara utsatta vilket framgår av den översvämningskartering 
som fi nns. Detta ska beaktas i samband med exploatering och 
planering.

Värmlandsbanan går igenom Hasselfors och områdets norra 
del kan delvis vara påverkat av buller och vibrationer. Detta 
ska beaktas vid planering och bygglovgivning. Eftersom det 
endast är aktuellt med komplettering av befi ntlig bebyggelse 
och verksamheter i denna del av området bedöms förhållandet 
acceptabelt. Två ur järnvägssynpunkt kraftiga kurvor gör att 
hastigheten genom Hasselfors är begränsad.
 
Planer och bestämmelser
Hela norra delområdet är detaljplanelagt. I övrigt fi nns inga 
bestämmelser som reglerar markanvändningen. 
Strandskydd med 100 meter gäller såväl utanför som inom 
planlagt område.
Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då 
Hasselfors ska ha möjligheter att utvecklas.Foto: Bosse Björk
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Konkurrerande intressen
Området berörs till viss del av riksintresse för järnvägen 
(Värmlandsbanan). Det fi nns redan idag befi ntlig bebyggelse 
i direkt närhet av järnvägen och här är det bara fråga om 
komplettering. Nya verksamheter eller ny bostadsbebyggelse 
berör inte riksintresset.
En kraftledning som tangerar LIS-området i norr ska beaktas vid 
exploatering.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- Skogsdungarna (E och F) i norra delområdet lämnas orörda 
liksom att strandzonen (mellan C och F) behålls oexploaterad. 

- I södra området bör bara utveckling av båtiläggningsplatsen (B) 
och badplatsen (D) tillåtas inom dessa ytor. 

- en smal frizon hålls längs stranden i södra delområdet för 
fortsatt tillgänglighet för allmänheten.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger 
utrymme för en naturlig utveckling av Hasselfors samhälle 
och som stärker underlaget för viktig service i Hasselfors och 
Mullhyttan i Lekebergs kommun. Det ökar dessutom möjligheten 
att utveckla befi ntlig bad- och båtverksamhet, samt gynnar 
näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till 
Hasselfors och kommunen i övrigt. 
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Röfors - Laxån
LIS-området syfte
Syftet är att möjliggöra komplettering av befi ntlig bebyggelse 
likväl som nybyggnation inom tätorten samt att verksamheter 
längs Laxån kan utvecklas.

Läge
Området ligger ca 3 km söder om Laxå och omfattar merparten 
av den bebyggelse i Röfors samhälle som är belägen längs 
Laxån, huvudsakligen på östra sidan ån.

Beskrivning
Större delen av LIS-området är bebyggt men det fi nns obebygg-
da partier, främst i norra delen. Inom det större delområdet på 
åns västra sida utgörs bebyggelsen främst av bostäder medan 
det på västra sidan utgörs av ett mindre område med verksam-
hetsbyggnader vilka används i begränsad omfattning idag.

Området sluttar generellt svagt ner mot ån som är en mer eller 
mindre tydlig lågpunkt längs träckan, vissa partier sluttar något 
mer markant. Vegetationen består i huvudsak av villaträdgårdar 
men här fi nns även öppna ytor och mindre skogpartier.
Området ligger utmed befi ntliga gator i Röfors som i sin tur 
ansluter till länsväg 205 samt vägen mot Tived.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Störst naturvärden fi nns i söder runt Nysätra (A) och Åtorp (B), 
vilka är belägna utanför LIS-området. Detta är en fl erskiktad 
ädellövskog men naturskogsartad karaktär. Träd i olika åldrar 
fi nns, liksom död ved både på mark och i en bäck som går 
genom området. Lönn, alm, hassel och ask förekommer, och 
vägen avslutas i norr med en allé av stora askar och lönnar. 
Den sista asken är troligen ett jätteträd (f). 

Stigen, lekplatsen och friluftsanläggningarna (g) på ”vandrar-
hemsudden” (C) har också vissa värden men inre och södra 
delarna av udden kan lämpa sig för exploatering.
Äldre ädellövträd liksom skogsremsor längs ån där sådana fi nns 
bör generellt beaktas. 

Exploateringsbedömning
Området är lätt att nå från huvudvägen genom Röfors och 
befi ntliga gator. Eventuell exploatering kan i de fl esta fall ske 
direkt mot befi ntlig väg.
Huvudskälet till LIS-området är att inte låta närheten till ån 
som rinner genom Röfors och strandskyddet försvåra naturlig 
förtätning och komplettering av bebyggelse.
Marken är små till begränsade höjdskillnader och bedöms 
generellt vara stabil och enkel att bebygga. Exploatering nära ån 
bör dock föregås av noggrannare undersökningar.
VA, el och bredband fi nns utbyggt i området och eventuell 

komplettering kan enkelt ordnas. 
Teoretiskt sett skulle 15-20 nya tomter rymmas, samtliga på östra 
sidan ån, men i praktiken torde någon enstaka byggnation kunna 
bli aktuell och i övrigt underlättas komplettering av befi ntligt
bebyggelse. Detta gäller även för de verksamhetsområden som 
fi nns inom i direkt anslutning till LIS-området.

Den samlade bedömningen är att området har begränsad 
exploateringspotential men att underlättande av naturlig 
förtätning av samhället ändå gör det intressant som LIS-område.

Risk och störningar
Marken är inte särskilt kuperad varför risken för ras eller skred 
bedöms begränsad men undersökningar bör göras vid enskilda 
exploateringar nära ån. Översvämningsrisken bedöms
generellt vara låg men enskilda punkter längs ån kan vara utsatta 
och bör studeras närmare.
Hänsyn till denna risk ska tas i framtida planering samt i samband 
med lovgivning. Exempelvis kan färdig golvhöjd anges för att 
säkerställa att byggnader inte hamnar inom risk för översvämning.

Bedömningen är att pelletsfabriken, som ligger ett gott stycke 
söder om LIS-området, inte genererar störningar som påverkar 
området. De verksamhetsytor som fi nns inom LIS-området 
används idag i myckt begränsad omfattning.

Trafi ken inom eller nära LIS-området är mycket begränsad och 
skyltad hastighet är 50 km/h.

Infrastruktur
Området ligger utmed befi ntliga gator i Röfors som i sin tur 
ansluter till länsväg 205 och vägen mot Tived. Eventuell ny 
bebyggelse kan förläggas direkt intill befi ntliga gator eller med 
mycket begränsade kompletteringar.

Kollektivtrafi k fi nns längs länsväg 205, strax öster om LIS-
området.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns utbyggt i Röfors och ny 
bebyggelse kan i de fl esta fall anslutas direkt till detta. Detta 
gäller även el och bredband.

Planer och bestämmelser
Området öster om Laxån är till stora delar planlagt men 
strandskydd om 100 meter gäller även här. Syftet med LIS-
områdetär förenligt med gällande översiktsplan då Röfors ska 
ges möjligheter att utvecklas.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga uppenbara konkurrerande intressen till LIS-
området.

Syftet med området är att underlätta naturlig förtätning av 
befi ntlig bebyggelse. Utifrån de iakttagelser som gjorts på 
plats bör bebyggelsen inte störas av och därmed inverka på 
verksamheten vid Röfors bruk.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad  betydelse 
för strandskyddets syften. Området är lämpligt som LIS-område 
med följande kommentarer:

- Vandrarhemsudden bör i princip lämnas orörd.

- en frizon på 25 meter bör generellt hållas till ån, undantaget ytor 
som redan är ianspråktagna.

Foto: Sara Iinatti
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Röfors-Kärr - Västra Laxsjön

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga bostäder och därmed bidra till en naturlig 
utveckling av Röfors samt öka möjligheterna att utveckla befi ntlig 
badplats.

Läge
Området är beläget längs Västra Laxsjöns nordöstra strand ca 5 
km söder om Laxå och omedelbart söder om Röfors samhälle.

Beskrivning
Östra delen av området utgörs av Röfors badplats som är vackert 
belägen i sydvästläge och med fi n långgrund sandstrand i en 
liten bukt. 

Norra delen av området är obebyggt, glest bevuxet och relativt 
låglänt, strandbrinken är någon dryg meter högre än sjöns 
ordinarie vattennivå men bakom denna är marken lägre och 
mellan detta område och badplatsen fi nns en yta som kan vara 
något sank. Även här fi nns en vacker sandstrand om än smal 
och med mer inslag av sten.
Längs hela stranden fi nns en strandbrink som är ca 1 m hög. 
Stranden är stenig med sandvikar, bottnen består av fi n sand. 
Längs stranden växer pors, björk och al.  

Omedelbart öster om området fi nns ett planlagt bostadsområde 
som aldrig exploaterats, sannolikt beroende på att avståndet gör 
att tomterna tappar visuell vattenkontakt, man skulle inte se sjön 
från husens bottenvåning.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Mellersta delen av området består av hygge och gallrad skog, 
medan sydöstra delen består av äldre tallskog och västra delen 
av omväxlande torr och sumpig skog, dominerad av björk och 
tall. 

Området omkring bäcken (B) har höga kultur- och naturvärden. 
Öster därom fi nns en äldre tallskog (A) och en välbesökt 
sandstrand (C) med ett väl utbyggt stignät som bedöms ha höga 
natur- och friluftsvärden. Dessa ytor är belägna utanför LIS-
området.

Badplatsen (D) har höga friluftsvärden, även den smala 
sandstrandremsan längre västerut har högt värde för friluftslivet 
(E).

Längst i väst fi nns en strandremsa med bad- och båtplatser 
(F) som är lättillgängliga för allmänheten och närboende. 
Sumpskogen (G) har också ett visst värde.

Exploateringsbedömning
Området bedöms med avseende på närheten till länsväg 205 
och Laxå tätort ha god exploateringspotential. 
Här fi nns möjlighet till vackra utblickar över sjön liksom en fi n 
sandstrand i ett bra sydvästläge, med relativt begränsade 
insatser avseende vägbyggnad. Markförhållandena behöver 
utredas närmare men om marken tål uppfyllnad med någon 
meter bedöms den i övrigt, p g a de små höjdskillnaderna vara 
lättbebyggd. Tillkommande bebyggelse bör ligga tämligen nära 
stranden för att erhålla rimlig vattenkontakt. 
Totalt skulle området kunna rymma över 30 villatomter men mer 
realistiskt ca 10 tomter i västra delen och möjligen några strax 
väster om badplatsen.

På andra sidan sjön ligger en träindustri. Den är dock inte visuellt 
påträngande då den är skymd av vegetation och preliminärt inte 
heller vad gäller buller- och luktstörningar. Detta bör dock utredas 
närmare.

För den södra delen av området är endast utveckling av befi ntlig 
badplats aktuellt.

Kommunalt vatten och avlopp kan enkelt byggas ut till området, 
ca 200-300 meter.

Risk och störningar
Marken närmast stranden är inte lämplig att exploatera annat 
än med bryggor, markens beskaffenhet samt att terrängen är 
fl ack gör att ett avstånd på minst 25-30 meter till bebyggelse 
ska hållas. Generellt fi nns p g a de obefi ntliga höjdskillnaderna 
ingen risk för ras eller skred däremot bör det utredas vilken lägsta 
golvnivå som är lämplig för att undvika framtida översvämningar.

Infrastruktur
Via en kort grusväg av god standard nås området lätt från 
riksväg 205, mellan Laxå och Askersund. Grusvägen går fram 
till badplatsen och dess parkering.Nybyggnad av väg, mellan 
100 och 300 meter kan enkelt anläggas för att nå intressanta 
byggbara ytor norr om badplatsen. Den norra delen kan lätt 
ansluta till befi ntlig väg och endast en lokalgata, ca 50-100 meter 
lång, behöver anläggas.

Kollektivtrafi k fi nnslängs riksväg 205 samt inne i Röfors, linjen 
Laxå-Askersund. I Laxå fi nns genom västra stambanan även 
spårbunden trafi k.

Kommunalt vatten och avlopp kan enkelt byggas ut byggas ut till 
området, ca 200-300 meter.
El och bredband fi nns i Röfors och kan lätt byggas ut.

Planer och bestämmelser
Detaljplanelagt i den östra delen av området. Strandskydd 100 
meter gäller. Syftet med LIS-området är förenligt med gällande 
översiktsplan då Röfors och hela kommunen ska ha möjligheter 
att utvecklas.

Konkurrerande intressen
Området berörs inte av riksintressen och det bedöms inte fi nnas 
några andra konkurrerande intressen om angiven hänsyn tas till 
friluftsvärdena.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- en frizon bör lämnas längs stranden så att den även 
fortsättningsvis är tillgängligt för allmänheten. 

Foto: Bosse Björk
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- hänsyn bör också tas till de äldre tallar som växer i strandkanten 
på udden i väster.

- badplatsen (D) har höga friluftsvärden och här bör endast 
allmänna byggnader, bryggor och anläggningar för friluftslivet 
tillkomma.

- hänsyn till sumpskogen (G) ska tas i samband med exploatering.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger 
utrymme för en naturlig utveckling av Röfors samhälle samt 
stärker underlaget för viktig service i Laxå. Möjligen kan underlag 
för viss service i Röfors skapas, men framförallt gynnar det 
näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till 
Röfors, Laxå och kommunen i övrigt.
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Röfors-Mellansjöviken - Västra Laxsjön
LIS-området syfte
Området lämpar sig för bostadsbebyggelse, med närhet till 
både Laxå och Röfors. Även badplatsen ges möjligheter att 
utvecklas för att bli än mer attraktiv

Läge
LIS-området är beläget vid den östra stranden av Västra 
Laxsjön, ca 6 km söder om Laxå och ca 2 km sydost Röfors. 
Riksväg 50, som går mellan Laxå och Askersund, passerar 
öster om området.

Beskrivning 
Det fi nns 6 bostadshus något utspritt inom och direkt intill om-
rådet, däremellan obebyggda partier. I norra delen av området 
fi nns en badplats. Stranden är stenig omväxlande med badvän-
liga sandvikar och sandstränder. Främst används stranden Om-
rådet är inte särskilt kuperat men i mellersta delen av området 
är strandbrinken mycket brant.
I norr dominerar lövskog och den södra delen i större utsträck-
ning av barrskog. Den mellersta delen har nyligen avverkast 
och är till större delen helt öppen.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Badplatsen i norra delen av området (A) har höga friluftsvärden. 

Det fi nns spridda myrmarker innanför strandbrinken (B) som har 
vissa värden.

På den södra udden fi nns en yta med fuktig skog med äldre tal-
lar (C) där naturvärdena är knutna till de äldre tallarna. 

Längs hela stranden fi nns gamla träd och död ved. Det är viktigt 
att ta hänsyn till och bevara stigarna i området för att gynna 
friluftslivet. 

Exploateringsbedömning
Området är lätt att nå från riksväg 205 och befi ntliga vägar fi nns 
som enkelt kan kompletteras. Marken bedöms generellt stabil 
och mycket lättbebyggd men ytorna allra närmast den branta 
strandbrinken kräver närmare utredning inför byggnation.

Området ligger i västerläge mot sjön och eftersom det dessutom 
ligger med viss höjd över vattnet kan bebyggelse även en bit från 
stranden få bra utsikt och vattenkontakt.

Stranden är generellt mycket fi n även om den branta strandbrinken 
i mellerst delen kräver åtgärder för att bra tillgänglighet ska kunna 
skapas.

Sveaskog är markägare och företaget har uttalat intresse för att 
marknadsföra området. Teoretiskt skulle 20-30 rymmas inom 
området men mer realistiskt är max 10 tomter.

För den norra delen gäller endast utveckling av befi ntlig badplats.

Den samlade bedömningen är att området har god 
exploateringspotential och därför intressant som LIS-område.

Risk och störningar
Generellt bedöms höjdskillnaderna så begränsade att någon risk 
för ras eller skred inte föreligger troligen inte ens intill den branta 
strandbrinken heller. Detta måste utredas vid exploatering men 
det fi nns gott om utrymme för exploatering oavsett utfall.
Bedömningen är att bruket i Röfors, snett över sjön ca 2 km bort, 
inte påverkar vare sig vad gäller buller eller andra störningar.

Infrastruktur
Området ligger strax intill riksväg 205 mellan Laxå och Askersund 
och det fi nns befi ntliga grusvägar av god kvalitet som större delen 
av området. Kompletterande vägar och anslutningar bedöms 
mycket enkla att anlägga.

Kollektivtrafi k fi nns längs riksväg 205, linjen Laxå-Askersund.

Kommunalt vatten och avlopp saknas, enskilda lösningar är 
troligen enda alternativet, även om gemensamma anläggningar 
borde bli aktuella om det bedöms fördelaktigt. Markförhållanden 
bedöms goda för infi ltration.

El fi nns fram till området men kan behöva förstärkas. Detsamma 
gäller bredband.

Planer och bestämmelser
Inga detaljplaner eller andra bestämmelser, strandskydd med 
100 meter gäller. Syftet med LIS-området är förenligt med 
gällande översiktsplan då hela kommunen ska ha möjligheter att 
utvecklas.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga uppenbara konkurrerande intressen till LIS-
området förutsatt att angivna hänsyn till friluftsvärdena tas vid 
och närmast runt badplatsen.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad  betydelse 
för strandskyddets syften. Området är lämpligt som LIS-område 
med följande kommentarer:

- vid badplatsen (A) ska bara utveckling av densamma medges.
 
- hänsyn tas till de naturvärden som fi nns närmast stranden. Med 
en zon på ca 20 meter närmast stranden kan de skyddsvärden 
som fi nns värnas.

- hänsyn tas till de äldre tallarna (C) på södra udden.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som stärker 
underlaget för viktig service i Laxå. Möjligen kan underlag för viss 
service i Röfors skapas, men framförallt gynnar det näringslivets 
möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till Röfors, Laxå och 
kommunen i övrigt.

Foto: Bosse Björk
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Revelns Camping - Östra Laxsjön
LIS-området syfte
Bredda möjligheterna att utvecka befi ntlig campingverksamhet.

Läge
Området är beläget på den smala landtungan Reveln mellan 
Östra Laxsjön och Östersjön, på båda sidor riksväg 205, ca 15 
km söder om Laxå precis vid gränsen till Askersunds kommun. 

Beskrivning
LIS-området utgörs av Revelbadets Camping med bad- och 
campingplats. Campingens huvuddel ligger på västra sidan 
väg 205 som går rakt genom rakt genom området, längs Östra 
Laxsjöns strand. Här fi nns reception med servering och kiosk, 
stugor, badplats med brygga, mm. grillplats, fi kabord m.m. Östra 
sidan av vägen, mot Östersjön, ingår också i campingen men 
används bara för uppställning av husvagnar och husbilar samt 
att här fi nns grillplats och fi kabord.
Vegetationen består mest av gles tallskog, stora och äldre tallar,
med det fi nns också två mindre våtmarksskogar i vardera änden. 
Det mest utmärkande för området är den fi na sandstranden 
längs Östra Laxsjön. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Ur naturvärdessynpunkt är de stora äldre tallar viktiga men hela 
denna miljö är värdefull även för trivselns skull.
Det är också viktigt att rastningsområdet och stränderna är lät-
tillgängligt för allmänheten även fortsättningsvis.
Den fuktiga tallskogen och sumpskogen (A och B) har höga 
naturvärden och bör lämnas orörd. 

Exploateringsbedömning
LIS-området syfte avser endast utveckling av Revelsbadets 
camping. Eftersom riksväg 205 passerare rakt igenom 
verksamhetsområdet är det oslagbart lätt att hitta och stanna 
vid. Inga kompletterande vägbyggnader torde krävas vid ev 
expansion.

Marken bedöms generellt stabil och enkel att bebygga.

Området huvuddel ligger i sydvästläge mot sjön Östra Laxsjön 
men på en udde/landremsa som gör att den samtidigt har 
österläge mot Björnviken. Sandstranden mot Östra Laxsjön är 
exceptionellt fi n och lättillgänglig.

Campingområdet är en avstyckad fastighet vilket gör att 
verksamhetsutövaren/fastighetsägaren har full rådighet 
över marken. VA och el fi nns och påverkar därmed inte 
exploateringspotentialen, däremot fi nns inte bredband via fi ber.

Den samlade bedömningen är att området har mycket god 
exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Risk och störningar
De obefi ntliga höjsskillnaderna innebär att ingen risk för ras eller 
skred föreligger. Eftersom området är låglänt fi nns viss risk för 
översvämningar men det fi nns ingen historia av översvämning 
här varför risken bedöms som mycket liten. Eftersom det 
endast är aktuellt med utveckling av befi ntlig verksamhet är det 
dessutom inte bebyggelse av ett slag som är särskilt känslig för 
översvämningar.

Trafi kbuller med anledning av verksamheten är egentligen inte en 
faktor men de som använder camping och övernattningsstugor 
kan vara påverkade. Skärmning skulle dock vara negativt för 
upplevelsen av området.

Infrastruktur
Länsväg 205 mellan Laxå och Askersund går rakt genom området 
och omedelbart söder om badet ligger den s k Rävlabron som 
leder över till Stenboda i Askersunds kommun. 
Parkering för bad, camping och servering sker direkt intill 
länsvägen, husvagnar och husbilar ställer upp i skogspartiet mot 
Björnviken.

Kollektivtrafi k fi nns längs länsvägen, linjen Laxå-Askersund, med 
hållplats vid campingplatsen.

Godkänt vatten och avlopp fi nns, enskild lösning.
Hänsyn måste tas till att östra delen av området ligger inom 
sekundär skyddszon för Norruddens vattentäkt, och gällande 
föreskrifter kring detta måste beaktas vid eventuell exploatering.

El fi nns fram till området.

Planer och bestämmelser
Nästan hela området är detaljplanelagt. Syftet med LIS-området 
har stöd i gällande översiktsplan då campingen ska ha möjlighet 
att utvecklas.

Konkurrerande intressen
Området gränsar till riksintresse för naturvård avseende 
Rockebro. Den utveckling som möjliggörs påverkar inte  
riksintresset. 

Hela området ingår i Naturvårdsöversikt som Länsstyrelsen i 
Örebro län arbetat fram.

Den östra delen ingår i sekundärt skyddsområde för Norruddens 
vattentäkt vilket ska beaktas vid exploatering.

Det fi nns i övrigt inga uppenbara konkurrerande intressen till LIS-
området.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad  betydelse 
för strandskyddets syften. Utveckling av campingverksamheten 
stärker snarare området friluftssynpunkt. Området är lämpligt 
som LIS-område med följande kommentarer:

- hänsyn tas den fuktiga tallskogen och sumpskogen (A och B) 
som bör lämnas orörd. 

- hänsyn tas till de stora äldre tallarna.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker utvecklingsmöjligheterna för Revelbadets 
camping och därmed näringslivet i Laxå kommun.

Foto: Laxå kommun
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Korsbacken - Borasjön
LIS-området syfte
Möjligör ny bostadsbebyggelse, kompletttering av befi ntlig be-
byggelse samt utveckling av verksamheterna i områdets västra 
del.

Läge
Området ligger i norra änden av Borasjön, strax söder om E20, 
ca 4 km väster om Laxå tätort.

Beskrivning
I direkt anslutning till områdets västra del ligger Ramundeboda 
klosterruin som är ett besöksmål och här fi nns därför även en 
servering vilken har öppet stora delar av året. 
Mellersta delen utgörs främst av ett sommarstugeområde kallat 
Korsbacken med ett 20-tal bostadshus och en badplats. Även 
i södra delen av området fi nns några fritidshus men även ett 
delvis obebyggt parti söderut. 
I norra delen av området utgörs vegetationen i huvudsak av 
lövträd och villaträdgårdar medan den södra delen är ett mer 
sammanhängande skogparti med stort inslag av barrträd.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
En stor del av LIS-området är redan i anspråkstaget för som-
marstugor och av kyrkogården med tillhörande parkeringplats 
mm. Den södra delen består i stort av produktionsskog. 

Kyrkogården (A) och kulturminnet (B) har mycket höga kultur-
värden och badplatsen (C) höga friluftsvärden. Hela den västra 
delen är en viktigt kulturmiljö. 
Det skulle vara önskvärt om de gamla slåttermarkerna (D och 
E) åter kan börja hävdas då det skulle tillföra mervärde till kul-
turmiljön, men det skulle också bli en ännu vackrare naturupple-
velse för besökarna och de boende i området. 
I området fi nns diken som är biotopskyddade. Området närmast 
stranden är med något undantag och bör fortsatt vara tillgängligt 
för allmänheten.

I områdets östra del fi nns en vandringsled, från ruinområdet ner 
mot öudden sydöst om LIS-området. Vid eventuell exploatering 
ska hänsyn tas till detta och samplanering gärna ske. Exakt 
läge är inte helt väsentligt men naturupplevelsen närmst en 
sådan led bör värnas.

Exploateringsbedömning
Området är mycket lätt att nå från europavägen och grusvägar 
av bra till hygglig standard som försörjer större delen av området, 
dock inte det obebyggda området längst i söder.

Enstaka förtätning kan ske i anslutning till befi ntliga vägar men 
för att nå det södra området, som är mest intressant vad gäller 
ny bebyggelse, krävs nybyggnad av väg. Från 100 till 400 meter 
beroende på hur stor del av området som exploateras.

Markförhållandena gör att såväl ny väg som ny bebyggelse 

bedöms mycket enkelt att anlägga. Området inne i viken ligger 
i söderläge mot sjön, den södra delen i västerläge. Genom att
marken här höjer sig över vattnet får bebyggelse mycket 
vattenkontakt och en fi n vy över sjön, även en bit från stranden.
Stranden inne i viken är relativt fi n och lätt tillgänglig medan den 
i den södra delen är mycket smal och stenig. Här behövs vissa 
åtgärder i några punkter för att den ska bli mer lättillgänglig.

Sveaskog är markägare till den södra delen av LIS-området och 
har uttalat intresse för att marknadsföra området.
Teoretiskt skulle över30 tomter rymmas här men det realistiska 
antalet bedöms vara lägre, omkring 10-15 tomter.

I den västra delen gäller endast utveckling av verksamheter 
kopplat till klosterruinen som besöksmål samt utveckling av 
badplatsen.

Den samlade bedömningen är att området har en hygglig till god 
exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Risk och störningar
Höjdskillnaderna i västra och norra delen av området är 
begränsade varför det inte bedöms fi nnas risk för ras eller skred. 
Troligen gäller det även södra delen men detta bör studeras
närmare. Undantaget längst in i viken fi nns ingen risk för 
översvämning.

Avståndet till europavägen som är starkt trafi kerad är kort 
i områdets västra del men här är det inte aktuellt med 
bostadsbebyggelse eller liknande. Även i övriga LIS-området är
trafi kbuller från E20 en faktor som måste beaktas. I vissa 
partier hörs det över sjön snarare än från det håll vägen ligger 
närmast. Hastigheten är sommartid begränsad till 70 km/h 
på aktuell sträcka, övrig tid 100 km/h. Bullerberäkningar ska 
föregå en exploatering för att klara ut exakt vilka lägen som 
är naturligt skärmade för att gällande riktvärden för buller inte 
ska överskridas. I det centrala partiet tycks det fi nns en naturlig 
skärmning och längst i söder avtar ljudet påtagligt varför LIS-
området som sådant inte är olämpligt för exploatering.

Infrastruktur
Området ligger direkt intill E20 mellan Stockholm och Göteborg. 
Tillfart sker via en befi ntlig anslutning mot E20 (som är 
mötessäkrad på denna sträcka) och grusvägar av bra till hygglig 
standard som försörjer större delen av området, dock inte det 
obebyggda området längst i söder. I anslutning till kyrkan och 
serveringen fi nns parkeringsytor.

Enstaka förtätning kan ske i anslutning till befi ntliga vägar men 
för att nå det södra området, som är mest intressant vad gäller 
ny bebyggelse, krävs nybyggnad av väg. Från 100 till 400 meter 
beroende på hur stor del av området som exploateras. Ny väg 
bedöms dock mycket enkel att anlägga.

Kollektivtrafi k fi nns längs europavägen. Det fi nns även en separat 
gång-/cykelväg mellan Laxå och Finnerödja.

Kommunalt vatten och avlopp saknas så enskilda anläggningar 
gäller även om ny bebyggelse borde anslutas till en ny gemensam 
anläggning om det bedöms fördelaktigt. Markförhållandena 
i söder bedöms å andra sidan goda för infi ltration (måste 
undersökas närmare).

El och bredband fi nns fram till området men kan behöva 
förstärkas och byggas ut i södra delen.

Planer och bestämmelser
Planlagt till viss del men strandskydd med 100 meter gäller 
utanför kvartersmark.
Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då 
landsbygden ska ha möjligheter att utvecklas.Foto: Bosse Björk.
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Konkurrerande intressen
Det fi nns inga uppenbara konkurrerande intressen till LIS-
området eftersom det anslutning till kyrkoruinen och badplatsen 
endast är utveckling som stärker dessa intressen som är aktuella.
I den sydvästra delen av området har en ny vandringsled 
diskuterats vilken dock går att kombinera med ny bebyggelse, t 
ex mellan stranden och ev nya tomter.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad  betydelse 
för strandskyddets syften och de delar som har betydelse kan 
stärkas genom angiven inriktning. Området är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:

- för kyrkogården (A), kulturminnet (B) och badplatsen (C) med-
ges endast åtgärder som stärker besöksmålen och dess kultur- 
och friluftsvärden.

- de gamla slåttermarkerna (D och E) beaktas. 

- en frizonzon på ca 30-40 meter hålls från stranden som gag-
nar det rörliga friluftslivet.

- att hänsyn tas till eventuellt ny vandringsled som ska löpa 
genom områdets östra del. 

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för servicen i Laxå och ökar 
möjligheten att utveckla verksamhet i Korsbacken, det gynnar 
även näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft 
till Laxå kommun.

Förändring efter
granskning
Kartan har 
kompletterats 
med symboler 
som visar att 
översvämningsrisk, 
ras- och skredrisk 
samt buller ska 
beaktas vid 
exploatering.
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Backgården - Borasjön
LIS-området syfte
Möjliggör komplettering av befi ntlig bebyggelse men även viss 
nyexploatering med bostäder.

Läge
Området ligger vid Borasjöns västra strand, strax öster om E20 
och söder om rastplatsen, ca 4 km väster om Laxå tätort.

Beskrivning
Området består av två bebyggelsegrupper, dels en äldre med 
åretruntbebyggelse i norr, dels ett samlig fritidshus längre söde-
rut. Både norr och söder om fritidshusgruppen fi nns obebyggd 
mark, den norra kulturpräglad med i huvudsak lövvegetation, 
den södra mer sammanhängande barrskog. Höjdskillnaderna 
inom området är små. 
Munkastigen löper väster om området men tangerar detsamma 
längst i norr.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Mellan bebyggelsegrupperna och längs stranden i norr fi nns 
kulturpräglad mark med hävdgynnad fl ora (A och B) som har en 
värdefull fl ora och kulturkaraktär. Området vid stranden (A) har 
även vissa värden ur friluftssynpunkt. 

Södra delen av området består av produktionsskog men när-
mast stranden (C) fi nns naturvärden knutna till äldre träd och 
död ved samt friluftsvärden knutna till stigen som går här. 

Hänsyn bör tas till ädellövträd i hela området, särskilt vid stran-
den i norr.

Exploateringsbedömning
Området är mycket lätt att nå från europavägen och grusvägar 
av bra till hygglig standard försörjer norra delen av området. 
För delen söder om fritidshusen krävs dock nybyggnad, enklast 
i form av en förlängning med 100-200 meter från befi ntlig väg. 
Marken bedöms relativt enkel att anlägga väg som att bygga på.

Hela området ligger i österläge mot sjön vilket inte är helt 
optimalt. Eftersom marken är relativt fl ack måste man tämligen 
nära stranden för att få bra vattenkontakt.

Stranden är generellt mycket smal och stenig. Åtgärder i några 
punkter behövs för att den ska bli mer lättillgänglig.

Sveaskog är markägare till den södra delen av LIS-området och 
har uttalat intresse för att marknadsföra området.
Teoretiskt skulle över 30 tomter rymmas inom LIS-området men 
det realistiska antalet bedöms snarare vara omkring 15, fl ertalet 
i den södra delen och några i mellanområdet. Längst i norr gäller 
endast komplettering av befi ntlig bebyggelse.

Den samlade bedömningen är att området har en hygglig 
exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Risk och störningar
Höjdskillnaderna är små inom området varför det inte bedöms 
fi nnas risk för ras eller skred.

Ett stycke från stranden ligger marken generellt på en betryggande 
höjd över vattnet men det bör studeras närmare i samband med 
exploatering om det fi nns risk för översvämning i några partier. 
Färdig golvhöjd bör anges för att säkerställa att byggnader inte 
hamnar inom risk för översvämning. 

Avståndet till europavägen som är starkt trafi kerad är kort i 
områdets norra del och här borde skärmning vara nödvändigt 
om ny bostadsbebyggelse ska tillkomma. Hastigheten är under 
sommarhalvåret begränsad till 70 km/h på aktuell sträcka, övrig 
tid är det 100 km/h.
Mot söder ökar avståndet till E20 och är i större delen av området 
inte alls en faktor.

Infrastruktur
LIS-området ligger direkt intill E20 mellan Stockholm och Göteborg 
och längst i norr genomkorsar den även området. Tillfart sker via 
en befi ntlig anslutning mot E20 (som är mötessäkrad på denna 
sträcka) och grusvägar av bra till hygglig standard som försörjer 
norra delen av området medna vägar saknas till den obebyggda 
södra delen av området.
Enstaka förtätning kan ske i anslutning till befi ntliga vägar och 
bebyggelse men för att nå den södra delen av området, som är 
mest intressant vad gäller ny bebyggelse, krävs nybyggnad av 
väg. Endera i form av en förlängning med 100-200 meter från 
befi ntlig väg (som är enskild och försedd med bom) eller från en 
annan väg och anslutning mot E20 längre söderut där ca
500 meter ny väg torde behövas. Marken bedöms dock relativt 
enkel att anlägga.

Kollektivtrafi k fi nns längs europavägen. Det fi nns även en separat 
gång-/cykelväg mellan Laxå och Finnerödja.

Kommunalt vatten och avlopp saknas. I norr kan ev ny bebyggelse 
anslutas till befi ntligt enskilt nät. I söder saknas vatten- och 
avlopp helt, enskilda lösningar är troligen enda alternativet. 
Markförhållanden i södra delen av området, ett stycke från 
stranden, bedöms goda för infi ltration, måste dock undersökas 
närmare.

El och bredband fi nns i norra delen av området och kan dras 
fram till den södra delen.

Planer och bestämmelser
Inga detaljplaner eller andra reglerande bestämmelser.  
Strandskydd med 100 meter gäller.
Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då hela 
landsbygden ska ha möjligheter att utvecklas.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga uppenbara konkurrerande intressen till LIS-
området.
Riksintresse för kulturmiljövård vid Rammundeboda ligger 
utanför området i norr.
Munkastigen/Bergslagsleden tangerar norra delen av området 
men påverkas inte avseende funktion.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad  betydelse 
för strandskyddets syften. Området är lämpligt som LIS-område 
med följande kommentarer:

Foto: Bosse Björk.

Page 398 of 559



67

 

L
A
X
Å

- hänsyn tas till den kulturpräglade marken inom område (B).

- ett generellt avstånd på ca 30 meter hålls mellan stranden och 
ny bebyggelse för att på så sätt främja det röliga friluftslivet samt 
de naturvärden som fi nns kopplade till stranden.

- gällande riktvärden för buller inte överskrids. 

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för servicen i Laxå samt ökar 
möjligheten att utveckla verksamhet i Korsbacken och vid 
Borasjön, det gynnar även näringslivets möjligheter att rekrytera 
attraktiv arbetskraft till Laxå kommun.
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Herrgårdsfallet - Skagern
LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya och komplettera befi ntliga bostäder 
och därmed bidra till en naturlig utveckling av områdena i och 
runt Herrgårdsfallet samt ge utökade möjligheter att utveckla 
befi ntliga badplatser.

Läge
Området är beläget längs västra stranden av sjön Skagern, ca 5 
km norr om Finnerödja och ca 15 km väster om Laxå.

Beskrivning
LIS-området innefattar den lilla byn Herrgårdsfallet med ett 40-tal
bostadshus, varav många fritidshus, samt ett obebyggt parti 
omedelbart söder om befi ntlig bebyggelse. Såväl i norra som i 
södra delen av området fi nns badstränder, den norra är en mer 
ordnad badplats.
Området ligger utmed båda sidor av den lilla asfalterade 
”bygatan” som några kilometer mot söder ansluter till en länsväg 
mellan Finnerödja och Åtorp, vilken i sin tur ansluter till E20 vid 
Finnerödja.
Höjdskillnaderna i området är begränsade men genrellt utgör 
byvägen högpunkten. I större delen domineras området av 
lövvegetationen avbruten av öppna partier och villaträdgårdar, 
undantaget längst i norr där tall växer närmast vattnet. Längst 
i söder ingår en del av en sammanhängande barrskog och norr 
därom berörs ytor med odlingsmark.
Längs hela sträckan fi nns fi na sandstränder avbrutna av mer 
steniga och blockiga partier.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Den mellersta och norra delen av området består av ett som-
marstugeområde med gott om badstränder och även med 
gott om äldre tall längs vattnet. Mellan tomterna växer trivial 
lövskog, utom just närmast stranden där tall i stället dominerar. 
På tomterna väster om vägen är tallar genomgående sparade 
vid tidigare exploatering, medan man öster om vägen mest ser 
lövträd.

Större delen av området är redan är i anspråkstaget, men bad-
stranden i norr (A) har högt värde för friluftslivet. Även strand-
området med äldre tallskog i södra delen av området (B och D) 
har höga natur- och friluftsvärden. 
Den vackra stenmuren (C) på östra sidan byvägen bör lämnas 
orörd, och vid eventuell exploatering ingå i tomtplaneringen.
Hänsyn bör generellt tas till de många gamla tallarna i området. 
I den södra delen av  området har även strandremsan (E) höga 
frilufts- samt naturvärden. 
Söder om Järnbäcken på den östra sidan om vägen är det 
produktionsskog. I den norra och södra delen är det mogen 
granskog på mossig mark. Mellan dessa är det blandskog med 
tall, gran och björk. Det är något fuktigt och vegetationen består 
bland annat av mossa, blåbärsris och odon. Under inventering-

en observerades här älg.

På den västra sidan om vägen (D) löper en trädremsa, som blir 
bredare söderut. Här växer främst tall och björk, varav vissa är 
äldre. I den norra delen står träden relativt glest men söderut 
blir det mer snårigt med större inslag av en och gran. I den 
södra delen växer också al, vars rötter har blivit blottade av 
vågorna. Där Järnbäcken rinner ut i Skagern fi nns en stenlagd 
men gräsbevuxen pir. Vid vattnet är det sandstrand, partivis 
bredare och partivis smalare.

Exploateringsbedömning
Området är mycket lättillgängligt via befi ntligt vägnät även 
om det inte ligger helt nära någon större väg. Förtätning kan 
ske i anslutning till befi ntliga vägar eller med mycket korta 
kompletterande anslutningar. 
Markförhållandena bedöms generellt mycket enkla för byggande, 
båda hus och väg. Möjligen kan det fi nnas inslag av berg i några 
partier.
Området ligger i västerläge. Marken höjer sig generellt tillräckligt 
över vattennivån för att även bebyggelse en bit från stranden 
ska få god vattenkontakt och en fi n vy över Skagern. Det innebär 
även att risken för översvämningar är liten och begränsad till 
några partier nära stranden. Undantaget längst i norr det fi nns ett 
sankt parti som sannolikt bör undvikas.
Stranden, som till större delen är en sandstrand med inslag av 
stenigare partier, är generellt exceptionellt fi n och lätt tillgänglig.
En markägare i den södra delen av LIS-området och har uttalat 
intresse för att marknadsföra området, både för hästhållning och 
för bostäder. Dessa båda inriktningar kan dock inte kombineras 
fritt vilket får bevakas i planeringsskedet.

Teoretiskt är förtätning och nyanläggning av över 30 tomter 
möjligt men det realistiska antalet bedöms vara 10-15 med 
tyngdpunkt längst i söder.

Den samlade bedömningen är att området har en mycket god 
exploateringspotential och därför är intressant som LIS-område.

Risk och störningar
Höjdskillnaderna är begränsade varför det inte bedöms fi nnas 
risk för ras eller skred men samtidigt ligger marken generellt så 
pass högt att översvämningsrisken är liten.
Trafi kintensitet och hastighet är mycket låg i området varför buller 
inte är en faktor.

Infrastruktur
Området ligger utmed den lilla asfalterade ”bygatan” som några 
kilometer mot söder ansluter till en länsväg mellan Finnerödja 
och Åtorp, vilken i sin tur ansluter till E20 vid Finnerödja.
Bygatan håller god standard och de fl esta hus och ytor nås direkt 
från denna eller vi korta anslutningsvägar. Förtätningar kan ske 
i anslutning till befi ntliga vägar möjligen kompletterat med korta
anslutningar på några tiotal meter vilka bedöms mycket enkla att 
anlägga.

Kollektivtrafi k fi nns från Finnerödja.

Kommunalt vatten och avlopp saknas. För området gäller 
enskilda anläggningar, som med fördel kan vara gemensamma 
där förutsättningar fi nns, t ex för ny samlad bebyggelse. 
Markförhållandena bedöms generellt goda för infi ltration (måste 
undersökas närmare).
El fi nns fram till området och kan byggas ut, däremot fi nns inte 
bredband via fi ber.

Planer och bestämmelser
Större delen av LIS-området är planlagt och strandskydd med 
100 meter gäller utanför kvartersmark. Södra delen av området 
saknar reglering. 
Strandskyddszonen runt Skagern minskades 2015-01-01 från Foto: Bosse Björk
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200 till 100 meter, d v s utökat strandskydd gäller inte längre och 
någon ökning utöver 100 meter föreslås inte heller i pågående 
strandskyddsutredning för Örebro län.
Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då hela 
kommunen ska ha möjligheter att utvecklas.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga uppenbara konkurrerande intressen till LIS-
området.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad  betydelse 
för strandskyddets syften då det till stor del redan är ianspråktaget. 
Området är lämpligt som LIS-område med följande kommentarer:

- en frizon på 30-50 meter, generellt sett, hålls mellan stranden 
och tillkomande bebyggelse, något smalare kan medges om 
bebyggelsen hamnar på östra sidan byvägen.

- ingen exploatering tillåts vid stranden, badstranden i norr (A), 
undantaget åtgärder som utvecklar och bevarar den och det 
allmänna friluftslivet och befi ntliga tomter. Strandområdena 
med äldre tallskog B och D) lämnas orörda p g a natur- och 
friluftsvärden. 

- bebyggelse söder om Järnbäcken får endast förläggas på östra 
sidan om byvägen.

- generell hänsyn gamla tallar samt stenmuren (C), som dock 
kan ingå i eventuell tomtplanering.

Den södra delen av  området är lämpligt som LIS-område med 
undantag för strandremsan (E) på grund av frilufts- samt natur-
värden. 

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för servicen i Finnerödja och 
Laxå samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv 
arbetskraft till Laxå kommun.
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Sjövik - Skagern

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya och komplettera befi ntiga bostäder och 
därmed bidra till en naturlig utveckling av Sjövik och Finnerödja-
området i stort.

Läge
Området är beläget på en udde längs sjön Skagerns sydöstra 
strand ca 5 km väster om Finnerödja, strax norr om Skagerns 
camping. 

Beskrivning
Den östra delen av området är bebyggt med ett antal bostads-
hus, både åretrunthus och fritidsbebyggelse inbäddad i gles 
lövvegatation, längst i öster vidtar dock barrskogen.
Den västra delen av området är obebyggt och utgörs tillstörre 
delen av ett hygge med enstaka tallar och lövsly närmast stran-
den, längst i väster tar dock tallskogen vid. 

Marken sluttar generellt svagt ner mot sjön och eftersom strand-
brinken är 1 till 2 meter hög, undantaget längst ut på udden, 
bedöms det inte fi nnas risk för översvämning och heller inte risk 
för ras eller skred. Stranden är generellt mycket smal stenig.
Hela området bedöms vara lättbebyggt med bra markförhållan-
den om än med inslag av enstaka block.

Den östra delen av området nås via befi ntlig väg medan väg 
saknas till den västra delen.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Skogen består till övervägande del av hyggen och produktions-
skog.  Längs stranden växer äldre tallskog (A). Här fi nns också 
en relativt väl använd stig.  Odlingslandskapet i östra delen (C) 
har höga kulturvärden. Det fi nns gott om stenmurar, rösen och 
öppna diken som omfattas av biotopskyddet. Stenmurarna som 
idag är igenvuxna i skogsmarken kan röjas fram och på det sät-
tet bli en tillgång vid planläggningen.

Västra delen av området består av tallskog och hyggen medan 
östra delen vid gården Sjövik är präglad av sin histioria som od-
lingslandskap. Här fi nns öppna björkhagar och öppna gräsytor. 
Generellt är lövinslaget betydligt större, men delar av den gamla 
åkermarken är planterad med gran. Öster om Sjövik fi nns också 
skogsområde med blandbarrskog.

Exploateringsbedömning
Området har god exploateringspotential avseende läget till vat-
ten. Främst genom utvidgning västerut från befi ntlig bebyggelse 
där vackra utblickar ges över sjön i hyggligt västerläge. Det 

bedöms dock nödvändigt att komma relativt nära sjön för att få 
rimlig vattenkontakt eftersom strandbrinken är relativt hög. 
Marken bedöms lättbebyggd och även kompletteringar med ga-
tor/vägar bedöms relativt enkla att anlägga i det södra området. 
Block kan ev förekomma. 
Områdets läge är inte optimalt ur tillgänglighetssynpunkt men 
den relativa närheten till E20 gör det ändå intressant. Vägarna 
till området håller god standard.

Området ligger i direkt anslutning till befi ntlig bebyggelse och 
även nära nya bebyggelsegrupper och Skagerns camping strax 
söderut. I Finnerödja, ca 5 km mot öster fi nns såväl dagligva-
rubutik, restaurang som annan kommersiell service såsom låg- 
och mellanstadieskola (åk 1-5) och förskola. Det fi nns tillgång till 
många fritidsaktiviteter samt minst en större arbetsplats (OBH 
Nordica lager). 

Området skulle kunna medge 20-30 nya tomter komplettering 
av befi ntlig bebyggelse men mer realistiskt handlar det om 10-
12 nya tomter, bl a för att uppnå önskad vattenkontakt.

Risk och störningar
Marken sluttar generellt svagt ner mot sjön och eftersom strand-
brinken är 1 till 2 meter hög, undantaget längst ut på udden, så 
bedöms risken för översvämning som mycket liten. 
Någon risk för ras eller skred föreligger inte eftersom ytan allra 
närmast strandbrinken ändå inte bör bebyggas.
Det fi nns inga vägar eller andra verksamheter nära området 
som genererar trafi kbuller.

Infrastruktur
Via en grusväg av bra standard nås området från två håll, 
dels från E20 i söder och dels via mindre vägar från norr och 
väster om området. Befi ntlig väg inom området är enkel och bör 
förstärkas ifall området ska exploateras. Längst i väster krävs 
nyanläggande av väg med 100-250 meter för att nå intressanta 
ytor.

Kollektivtrafi k fi nns mellan Laxå och Finnerödja.

Kommunalt vatten och avlopp saknas i området så det är en-
skilda anläggningar som gäller. Dessa kan vara gemensamma 
om det bedöms fördelaktigt.

El fi nns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Planer och bestämmelser
Inga detaljplaner eller liknande bestämmelser som reglerar 
markanvändningen. 
Strandskyddszonen runt Skagern minskades 2015-01-01 från 
200 till 100 meter, d v s utökat strandskydd gäller inte längre och 
någon ökning utöver 100 meter föreslås inte heller i pågående 
strandskyddsutredning för Örebro län.
Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då 
landsbygden i hela kommunen ska ha möjligheter att utvecklas.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga uppenbara konkurrerande intressen till LIS-
området.
Skagern är utpekad som värdefull sjö för fi ske varför hänsyn 
måste tas till detta i samband med exploatering. 
Längst i öster gränsar området till ett område som utpekas i 
naturvårdsöversikten för länet. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- avstånd till stranden, på 25-30 meter, ska tas i samband med Foto: Bosse Björk

Page 402 of 559



71

 

L
A
X
Å

exploatering för att det rörliga friluftslivet ska kunna nyttja områ-
det närmast strandlinjen samt att de naturvärden som fi nns inte 
påverkas negativt.

- biotopskyddad i jordbruksmark får inte skadas vid exploate-
ring.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger 
utrymme för en naturlig utveckling av Sjöviksområdet såväl som 
Finnerödjaområdet i stort och som stärker underlaget för viktig 
service i Finnerödja, men även Skagerns camping. Samtidigt 
gynnar det näringslivet och dess möjligheter att rekrytera attrak-
tiv arbetskraft till Finnerödja och kommunen i övrigt. 
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Otterbäckssand - Skagern

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga bostäder och därmed bidra till en naturlig ut-
veckling av Otterbäckssand och Finnerödjaområdet samt större 
möjlighet att utveckla befi ntlig campingverksamhet.

Läge
Området är beläget längs sjön Skagerns sydöstra strand ca 5 
km väster om Finnerödja och inkluderar bl a Skagerns camping.

Beskrivning
Centralt i området ligger Skagern camping, med bl a ett 15-tal 
uthyrningsstugor. Norr om denna fi nns en högt belägen yta 
med ett antal nybyggda permanent- och fritidshus en bit från 
stranden men i övrigt är den norra delen obebyggd. Närmast 
söder om camping fi nns ett befi ntligt fritidshusområde och söder 
därom obebyggda ytor.
Längst i norr sluttar marken kraftigt ner mot sjön. Mellan bebyg-
gelsen och sjön har vegetation tagits bort för att få bra utsikt, 
söder därom fi nns barrskogen kvar. 

I den centrala delen av området ligger campingen på en lägre 
och svagt sluttande mark som är anpassad till verksamheten. 
Söder om campingen fi nns ett område med äldre fritidshusbe-
byggelse inbäddat i blandskog som delvis är gles där marken 
också sluttar svagt mot sjön. Närmast söder om bebyggelsen 
fi nns ett öppet kulturlandskap som sluttar ner not sjön och möj-
liggör utblickar över sjön.

Marken bedöms generellt vara lättbebyggd och ha god stabilitet, 
någon risk för ras och skred bedöms inte föreligga. Höjdskill-
naderna är också så markanta att någon risk för översvämning 
inte föreligger, undantaget allra närmast stranden i den centrala 
delen där campingplatsen är belägen.

De centrala delarna av området nås från befi ntligt väg nät med-
an den nordligaste och sydligaste delen saknar anslutningvägar.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området består till största del av ett fritidshusområde med om-
givande mark men också av produktionsskog, ett nytt
bostadsområde och en camping.

Östra/norra delen av området som består av produktionsskog 
och hygge. Längs med stranden växer dock äldre tallar och en 
väl använd stig passerar här (A). Naturvärdena är främst kopp-
lade till äldre träd men också till död ved. I skogsremsan intill 
stranden (A) fi nns ett fl ertal äldre tallar. Torrakor och lågor fi nns 
det gott om i skogsremsan vid stranden (A) men även i bland-
skogen i västra/södra delen av området (B).

Kulturvärdena är främst kopplade till odlingslandskapet i den 
västra delen av området. Idag ses spår efter tidigare odlings-
mark i form av stenmurar och öppna diken. I slutet av 1800-talet 
fanns bebyggelsen ”Skagerskärret” där campingen ligger idag. 
Förmodligen står receptionen där det gamla boningshuset låg.
Vid bäcken som rinner genom campingen fi nns en fornlämning 
efter ett äldre sågverk (c). På campingen fi nns en badplats med 
brygga och intill fi nns en iläggningsplats för båtar. Här fi nns ock-
så en fotbollsplan och en beachvolleyplan. I den östra delen går 
det ett par stigar. Ena stigen går längs med strandkanten. Andra 
stigen går högre upp i skogen vid gränsen mellan tallskog och 
hygge. Stranden i väst vid fritidshusområdet har begränsad 
tillgänglighet för allmänheten.

Exploateringsbedömning
Området har god exploateringspotential. Främst genom utvidg-
ning söderut från befi ntlig bebyggelse där vackra utblickar över 
sjön i hyggligt västerläge kan uppnås även ett stycke från sjön. 
Marken bedöms lättbebyggd och även kompletteringar med 
gator/vägar bedöms relativt enkla att anlägga både i det södra 
och norra obebyggda området. 
I norr bedöms viss förtätning kunna ske i det befi ntliga bostads-
området samt därutöver utveckling av befi ntlig campingplats el-
ler ersättning av densamma mot ny bebyggelse. Teoretiskt sett 
skulle ett 30-40-tal nya tomter kunna tillskapas men sannolikt 
handlar det om högst 20.

Områdets läge är inte optimalt ur tillgänglighetssynpunkt men 
den relativa närheten till E20 gör det ändå intressant.
Enskilda avloppsanläggningar, vilka i de fl esta fall kan och bör 
vara gemensamma, gäller vid framtida exploatering.

Området ligger i direkt anslutning till befi ntlig bebyggelse och 
även nära nya bebyggelsegrupper och inkluderar Skagerns 
camping. I Finnerödja, ca 5 km mot öster fi nns såväl dagligva-
rubutik, restaurang som annan kommersiell service såsom låg- 
och mellanstadieskola (åk 1-5) samt förskola. Det fi nns många 
fritidsaktiviteter samt minst en större arbetsplats (OBH Nordica 
lager). 

Risk och störningar
Marken bedöms generellt vara lättbyggd och ha god stabilitet. 
Någon risk för ras och skred föreligger inte. Marken sluttar ner 
mot stranden och undantaget närmast badplatsen så är det 
ingen risk för översvämning.

Infrastruktur
Via befi ntlig grusväg av bra standard nås området från E20, 
både ifrån norr och söder. Befi ntliga vägar inom området är 
enkla men funktionella, möjligen behöver viss förstärkning ske 
i det södra befi ntliga bostadsområdet. I norra delen av området  
och längst i söder krävs nybyggnad av väg med 50-200 meter 
för att nå intressanta ytor.

Kollektivtrafi k fi nns i Finnerödja, ca 5 km från området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas och i området fi nns 
endast enskild lösningar, där campingen har en stor anläggning. 
Vid samlad exploatering bör en större gemensam anläggning 
byggas. El fi nns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Planer och bestämmelser
Campingplatsen och området närmast norr om detta 
är detaljplanelagt, därutöver fi nns ingen reglering av 
markanvändningen.
Strandskyddszonen runt Skagern minskades 2015-01-01 från 
200 till 100 meter, d v s utökat strandskydd gäller inte längre och 
någon ökning utöver 100 meter föreslås inte heller i pågående 
strandskyddsutredning för Örebro län.
Syftet med LIS-området har stöd i gällande översiktsplan då 
landsbygden i hela kommunen ska ha möjligheter att utvecklas.Foto: Bosse Björk
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Konkurrerande intressen
Det fi nns inga uppenbara konkurrerande intressen till LIS-
området.
Skagern är utpekad som värdefull sjö för fi ske varför hänsyn 
måste tas till detta i samband med exploatering. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt  viss betydelse för 
strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- att avstånd på mellan 30 och 50 meter ska hållas mellan 
stranden och tillkommande bostadsbebyggelse för att främja det 
rörliga friluftslivet och de naturvärden som fi nns, skogsområdet 
(A) lämnas orört.

- det är viktigt att badplatsen och tillhörande anläggningar för 
friluftslivet även i fortsättningen är tillgänglig för allmänheten. 
zon längs med stranden. 

- bebyggelsen i västra delen bör anpassas till det gamla od-
lingslandskapet så att stenmurar och öppna diken utnyttjas som 
tomtgränser och att större lövträd bevaras i så stor utsträckning 
som möjligt.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger 
utrymme för en naturlig utveckling av Sjöviksområdet såväl som 
Finnerödjaområdet i stort. Det stärker samtidigt underlaget för 
viktig service i Finnerödja, ökar möjligheten att utveckla befi ntlig 
verksamhet vid Skagerns camping samt gynnar näringslivets 
möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till Finnerödja och 
kommunen i övrigt. 
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Ullsand - Unden

LIS-området syfte
Möjlighet att utveckla befi ntlig campingverksamhet, exempelvis 
genom att bygga uthyrningsstugor.

Läge
Området är beläget längs sjön Undens nordöstra strand, ca 1 
mil söder om Finnerödja, omfattar Tivedsbadets camping och ett 
stycke på båda sidor om denna.

Beskrivning
Den centrala delen av området utgörs av campingen med en 
huvudbyggnad och ett antal servicebyggnader samt ett 10-tal 
hyrstugor. Vid campingen fi nns en fi n badplats i söderläge med 
sandstrand. Höjdskillnaderna är små men marken, som bedöms 
fast, ligger generellt någon dryg meter över vattennivån. 
Båda sidor om campingen är obebyggda. Höjdskillnaderna är 
något större längst i öster och här är stranden stenigare men 
med inslag av sandpartier. 
Vegetationen består av större tallar vid campingen, något tätare 
med inslag av lövträd längre österut där markens fasthet är 
något svårbedömd men för campingverksamhet har detta liten 
betydelse.
Befi ntlig internt vägnät kan enkelt förlängas för att nå även de 
östra delarna av området.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Hela området är ett isälvsdelta och domineras av fi nkornig sand 
och mo. Naturvärdena är främst kopplade till äldre träd och de 
öppna sandytorna som kan hysa en rik insektsfauna. På stranden 
inom område (A) växer äldre tallar och här fi nns även äldre gran, 
en och björk samt torrakor och lågor. Väster om campingen fi nns 
en fi n bäckmiljö och ett skogsområde närmast stranden med 
relativt gammal talldominerad skog (D).

En kulturhistorisk lämning i form av en fångstanläggning för 
fi ske ligger i utloppet av bäcken som rinner i utkanten av 
campingplatsen.

Sandstranden vid campingen är unik i kommunen med sin breda 
fi na, långgrunda strandremsa (C). Sandstranden smalnar av och 
fortsätter söder om campingområdet (B).

Exploateringsbedömning
Campingen har bra exploateringspotential i meningen att platsen 
är etablerad och ytorna är lättbebyggda, med fi na omgivningar 
och då särskilt stranden. Området ligger dock avsides, längs en 
väg som tar slut några kilometer längre fram, ett område som 
man inte passerar och spontant stannar till vid. 
Det är rimligt att campingverksamheten kan expandera utanför 

nuvarande ytor och då bedöms ytan mot öster bäst i förhållande 
till nuvarande byggnader och övriga anläggningar, särskilt om 
nya uthyrningsstugor ska byggas.
Befi ntlig internt vägnät kan enkelt förlängas för att nå även de 
östra delearna av området likaså kan befi ntlig avloppsanläggning 
användas.

Risk och störningar
Höjdskillnaderna är små men marken som bedöms fast ligger 
generellt någon dryg meter över vattennivån. Någon risk för 
ras eller skred bedöms inte föeligga. Sjön Undens vattennivå 
varierar inte nämnvärt varför översvämningsrisk inte föreligger. 
Campingverksamhet är å andra sidan mindre känslig för tillfälliga 
översvämningar.

Infrastruktur
Befi ntlig väg med god standard fi nns fram till campingen och 
badplatsen, där det även fi nns en stor parkering. Till den östra 
delen av området fi nns en mindre grusväg men förlängning av 
befi ntlig internt vägnät är ett enklare alternativ.  

Kollektivtrafi k saknas till och i närheten av området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas. Vid campingen fi nns en 
större avloppsanläggning.
El fi nns och kan byggas ut. Bredband saknas.

Planer och bestämmelser
Själva campingen är planlagd, i övrigt fi nns ingen markreglering 
av något slag.
Utökat strandskydd till 200 meter gäller för sjön Unden, ett förnyat 
beslut stadfäste detta i dec 2014.
Syftet med LIS-området är förenligt med gällande översiktsplan 
då hela landsbygden ska ha möjligheter att utvecklas, i detta fall 
utveckling av campingverksamhet. 

Konkurrerande intressen
Området ingår i riksintresse för naturvård, friluftsliv samt rörligt 
friluftsliv och turism. En eventuell exploatering är dock förenlig 
med syftet med riksintresset då det utgör en naturlig utveckling 
av en befi ntlig verksamhet, under förutsättning att angivna hän-
syn tas. Det innebär främst att områden allra närmast stranden 
undantas från exploatering som inte har som syfte att trygga 
eller stärka det rörliga friluftslivets tillgång till stranden samtidigt 
som hänsyn till naturvärden tas. Detta beaktas i samband med 
detaljplanering och exploatering.

Campingverksamheten är förenlig med det rörliga friluftslivet och 
turism.

Utöver det fi nns inga andra uppenbara konkurrerande intressen 
till LIS-området. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område eftersom 
det endast syftar till utveckling av campingverksamhet samt med 
följande förutsättningar:

- den äldre tallskogen väster om campingen (D) bör lämnas 
orörd. 

Foto: Rolf Wedding
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- hänsyn tas till sandstranden (B) med de gamla tallarna (A) som 
har ett högt frilufts- och naturvärde och här bör i princip inga 
anläggningar som för sin funktion inte måste ligga vid vattnet 
tillåtas. 

- inom befi ntlig campingplats beaktas friluftsvärdena. 

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området ökar möjligheten att utveckla verksamheten vid 
Tivedsbadets camping vilket gynnar näringslivet i kommunen.
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Sannerud-Camping Tiveden - Unden
LIS-områdets syfte
Möjlighet att utveckla Tivedens campingverksamhet. 

Läge
Området är beläget längs sjön Undens östra strand, direkt intill 
länsväg 575 mellan Finnerödja och Karlsborg, 3 km norr om 
Sannerud och ca 20 km sydväst om Laxå.

Beskrivning
LIS-området utgörs av den del av campinganläggningen med 
dess bad som ligger närmast stranden och är därför bara ca 
250 meter brett. Marken sluttar svagt från länsvägen ner mot 
stranden, mestadels lövskog inramar campingen som har stora 
grönytor samt ett antal grusplaster för uppställning av husvag-
nar och husbilar. 

Campingen har förutom servicebyggnader även 13 stugor för 
uthyrning.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området består dels av öppen gräsyta med campingplatser, 
dels av yngre produktionsskog. På den öppna gräsytan växer 
det björk. Produktionsskogen består av tall, gran och björk och 
längs stranden växer äldre tall (A). Badplatsen (B) ligger cen-
trerat vid vattnet och det är till en början sandstrand som snart 
övergår i stenbotten. En badbrygga går ut på en stenpir. Vattnet 
är klart och om båda sidor badplatsen växer vass.

Exploateringsbedömning
LIS-området syfte avser endast utveckling av Tivedens camping.

Länsväg 575 passerar omedelbart intill LIS-området och 
verksamhetsområdet därmed är det mycket enkelt att hitta och 
spontant stanna vid. 
Området ligger i ett vackert västerläge mot sjön Unden och 
stranden är lätt tillgänglig.
Marken bedöms generellt stabil och enkel att bebygga.

VA, el och bredband fi nns och påverkar därmed inte 
exploateringspotentialen.

Campingområdet är en del av en större fastighet (Baggekärr 
1:2) som verksamhetsutövaren/fastighetsägaren har full rådighet 
över.

Den samlade bedömningen är att området har god 
utvecklingspotential och därför är intressant som LIS-område.

Risk och störningar
Med tanke på begränsade höjdskillnaderna och anläggningens 
art föreligger ingen risk för ras eller skred, inte heller föreligger 
risk för översvämning, möjligen undantaget allra närmast 
stranden. Eftersom det endast är aktuellt med utveckling av 
befi ntlig verksamhet är det dessutom inte bebyggelse av ett slag 
som är mycket känslig för översvämningar.

Länsvägen ligger över hundra meter från campinganläggningen 
och är därmed inte en påverkande faktor.

Infrastruktur
Området ligger direkt intill länsväg 575 mellan Finnerödja och 
Karlsborg. Tillfart sker via en kort grusväg av god standard. Det 
fi nns inget behov av ny väg för att utveckla området, möjligen 
smärre kompletteringar inom anläggningen.
Kollektivtrafi k fi nns längs länsvägen.

Kommunalt vatten och avlopp saknas, men en godkänd enskild 
anläggning fi nns redan.

Även el och bredband fi nns framdraget till området.

Planer och bestämmelser
Inga detaljplaner eller andra bestämmelser reglerar 
markanvändningen. 
Utökat strandskydd till 200 meter gäller för sjön Unden, ett förnyat 
beslut stadfäste detta i dec 2014.
Syftet med LIS-området är förenligt med gällande översiktsplan 
då hela landsbygden ska ha möjligheter att utvecklas, i detta fall 
utveckling av campingverksamhet. 

Konkurrerande intressen
Området ingår i riksintresse för naturvård, friluftsliv samt rörligt 
friluftsliv och turism. En eventuell exploatering är dock förenlig 
med syftet med riksintresset då det utgör en naturlig utveckling 
av en befi ntlig verksamhet, under förutsättning att angivna hän-
syn tas. Det innebär främst att områden allra närmast stranden 
undantas från exploatering som inte har som syfte att trygga 
eller stärka det rörliga friluftslivets tillgång till stranden samtidigt 
som hänsyn till naturvärden tas. Detta beaktas i samband med 
detaljplanering och exploatering.

Campingverksamheten är förenlig med det rörliga friluftslivet och 
turism.

Utöver det fi nns inga andra uppenbara konkurrerande intressen 
till LIS-området. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område eftersom 
det endast syftar till utveckling av campingverksamhet samt med 
följande förutsättningar:

- att hänsyn tas till de äldre tallar (A) som växer närmast stranden 
och bevarar många av dem. 

Värdering av hänsynstaganden görs i samband med 
bygglovgivning och eventuell planläggning.

Foto: Bosse Björk.
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LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området ökar möjligheten att utveckla verksamheten vid 
Tivedens camping vilket gynnar näringslivet i kommunen men 
stärker även underlaget lanthandeln och serveringen i Sannerud, 
ca 3 km söder om campingen.
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Sannerud - Unden

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya bostäder och komplettera befi ntlig 
bebyggelse och därmed bidra till en naturlig utveckling av San-
neruds samhälle.

Läge
Området är beläget på båda sidor om det lilla samhället Sanne-
rud längs sjön Undens östra strand, ca 2 mil söder om Finne-
rödja och ca 2,5 mil sydväst om Laxå.

Beskrivning
Sanneruds samhälle består delvis av äldre bebyggelse längs 
den gamla byvägen och relativt nära kyrkan, delvis av nyare 
bebyggelse i norra delen av samhället. Både ny och gammal 
bebyggelsen är med några få undantag belägen längre från 
stranden än 200 meter. Marken sluttar generellt tydligt ner mot 
sjön och utgörs av ett kulturlandskap med omväxlande öppna 
och trädbevuxna partier.
LIS- området består av två delområden där det norra ligger 
omedelbart norr om befi ntlig bebyggelse men är obebyggt. Del-
området är till större delen skogbeväxt och sluttar svagt ner mot 
sjön med två avsatser närmare stranden. Vägar saknas fram till 
aktuella ytor men kan enkelt byggas ut från befi ntligt gatunät.
Det södra delområdet utgörs dels av en obebyggd öppen yta 
omedelbart söder om kyrkan som sluttar ner mot stranden och 
ger fi na utblickar över sjön. Längre söderut fi nns ett spridda hus 
längs båda sidor om länsvägen som här går ganska nära stran-
den och här är det brantare ner mot vattnet. Båda delområdena 
bedöms vara lättbebyggda med stabila markförhållanden.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området är till stora delar präglat av sin historia som odlings-
landskap. Vissa delar brukas än, medan andra har växt igen 
med skog. 
Norra delområdet består främst av produktionsskog och hyg-
gen, men också av en del odlingsmark. Skogen varierar något 
men består till största delen av gran med inslag av björk och 
tall. Invid stranden är inslaget av lövträd större, bland annat 
med al och asp. Genom den nordligaste skogen rinner en bäck.
Stora delar av området har avverkats varför det längre än 60 
meter ifrån Unden inte fi nns några egentliga naturvärden.

Naturvärdena i det södra delområdet är kopplade till betesmark 
och till äldre träd. Äldre tallar växer i den södra skogen längs 
med stranden (D) samt ett par äldre aspar. Även en naturmin-
nesmärkt jättelind (e) fi nns i området. Betesmarken (B) har be-
tats under längre tid och har en rik fl ora av hävdgynnade arter.
Kulturvärdena är kopplade till äldre odlingslandskap. I delar av 
området fi nns stenmurar, öppna diken och stenrösen.

Friluftsvärdena är här främst kopplade till sjölivet/vattnet samt 
till ridleder Tiveden. En ridled går längs vägen i norr. På fl era 
platser längs stranden går stigar ned till vattnet där det fi nns 
båtplatser och bryggor. Dessa är oftast privata, men det fi nns 
en allmän bad- och båtplats vid en pir (F) men denna ligger 
utanför LIS-området. Även i söder vid stranden fi nns en pir med 
båthamn (g) som dock inte uppfattas som tillgänglig för allmän-
heten. Södra delen av området ingår i naturvårdsöversikt över 
Örebro län.

Exploateringsbedömning
Området har mycket god exploateringspotential, främst genom 
utvidgning söderut från kyrkan där sluttningen ner mot sjön 
ger vackra utblickar i västerläge. Marken bedöms lättbebyggd 
och det krävs små kompletteringar med gator/vägar för att nå 
attraktiva ytor. I det södra delområdet fi nns dessutom möjlighet 
till förtätning av befi ntlig bebyggelse.
Även det norra delområdet har god exploateringspotential men 
här krävs längre nya gatusträckning för att nå aktuella ytor. 
Även här ges vackra utblickar över sjön i västerläge från en 
naturlig platå ca 75 meter från stranden.
Området ligger i direkt anslutning till befi ntlig bebyggelse i och 
omkring det lilla samhället Sannerud där det fi nns en liten butik, 
ett kafé och en förskola. I Finnerödja ca 20 km norrut fi nns såväl 
dagligvarubutik, restaurang som annan kommersiell service 
samt skola (åk 1-5), förskola och många fritidsaktiviteter samt 
minst en större arbetsplats (OBH Nordica nordenlager). 
Kollektivtrafi k fi nns under skoltid längs länsväg 575 i form av 
beställningstrafi k (Laxåturen), mellan Laxå och Tived, vid Fin-
nerödja/E20 samt mellan Laxå och Finnerödja. 

Teoretiskt sett skulle över 50 nya tomter kunna tilllskapas men 
sannolikt rör det sig om 20-30 stycken, jämt fördelade mellan 
södra och norra delområdet. 

Det norra delområdet är privatägt och ägarna har aviserat att 
man vill bygga bostäder och någon form av senior- eller äldre-
boende som möjliggör att äldre kan bo kvar på orten. Den typen 
av bostäder fi nns inte i Sannerud idag. 

Risk och störningar
Marken sluttar generellt ner mot sjön men inte så kraftigt att risk 
för ras eller skred bör föreligga. I den södra delen av det södra 
delområdet är sluttningen kraftigare och därmed mer svårbe-
dömt, varför undersökningar bör göras här innan planering eller 
byggande. 
Byggbara ytor ligger långt över sjöns normalnivå varför ingen 
risk för översvämning föreligger. 
Länsväg 575, som passerar genom det södra delområdet men 
har mycket begränsad trafi k varför få ytor kan förväntas vara 
utsatta för buller. Detta beaktas vid planering och bygglovhand-
läggning.

Infrastruktur
Länsvägen passerar genom det södra delområdet och kan 
därför till större delen försörjas direkt från denna, i vissa lägen 
krävs kortare gatukompletteringar. I den norra delen behöver 
runt 500 meter ny väg/gata byggas för att nå området, vilken 
med fördel kan ansluta till norra infarten till Sanneruds sam-
hälle.
Kommunalt vatten och avlopp fi nns i den centrala delen av om-
rådet och kan byggas ut till övriga delar men då måste förutom 
ledningsdragning både vatten- och avloppsanläggningar troligen 
förstärkas.
Även el och bredband fi nns i Sannerud och kan byggas ut.

Planer och bestämmelser
Delar av Sanneruds samhälle är planlagt dock inte inom LIS-
området där det inte fi nns några bestämmelser som reglerar 
markanvändningen. 
Utökat strandskydd till 200 meter gäller för sjön Unden, ett förnyat 
beslut stadfäste detta i dec 2014.
Syftet med LIS-området är förenligt med gällande översiktsplan 
då hela landsbygden ska ha möjligheter att utvecklas.

Konkurrerande intressen
Området ingår i riksintresse för naturvård, friluftsliv samt rörligt 
friluftsliv och turism. En eventuell exploatering är dock förenlig 
med syftet med riksintresset då det utgör en naturlig utveckling 
av en befi ntlig ort, under förutsättning att angivna hänsyn tas. 
Det innebär främst att områden allra närmast stranden undan-
tas från exploatering som inte har som syfte att trygga eller 
stärka det rörliga friluftslivets tillgång till stranden. Detta beaktas 
i samband med detaljplanering och exploatering.

Utöver detta fi nns inga andra uppenbara konkurrerande intressen 
till LIS-området. Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område med 
följande förutsättningar:

- i det norra delområdet lämnas en frizon på 70-75 meter längs 
stranden för att tillgodose friluftslivets intressen och bevara 
de naturvärden som är kopplade till strandområdet. Inom det 
avgränsade norra delområdet fi nns inga natur- och friluftsvärden 
att skydda längre från stranden varför åtgärder här inte strider 
mot strandskyddets syften. 

- i det södra delområdet hålls en frizon på 40-50 meter närmast 
stranden, undantaget redan befi ntliga ianspråktagna tomter.

- vid (G) gäller endast utveckling av befi ntlig småbåtshamn eller 
motsvarande anläggningar kopplat till båtlivet.

- hänsyn tas till den södra betesmarken (B) samt hassellunden 
(C) med jättelinden (e) som lämnas orörd på grund av naturvär-
den knutna till det äldre trädet.

- generell hänsyn tas till de stenmurar, stenrösen och öppna 
diken som fi nns i området. 

Värdering av hänsynstaganden görs i samband med 
bygglovgivning och eventuell planläggning.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
Bidrag till landsbygsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger 
utrymme för en naturlig utveckling av Sanneruds samhälle. Det 
stärker samtidigt underlaget för viktig service i Sannerud och 
Finnerödja samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera 
attraktiv arbetskraft till kommunen. 
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Foto. Bosse Björk
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Lekebergs kommun
Texten på denna sida är till stor del hämtad från Lekebergs 
kommuns nya översiktsplan, antagen 2014-06-11.

Landsbygdskommun med små tätorter
Lekebergs kommun är en landsbygdskommun med tydlig 
naturprägel. I Lekeberg möts Kilsbergens – även kallade de 
”Blå Bergen” - sjörika skogslandskap, som utgör den nordvästra 
halvan av kommunen. Vidare fi nns Närkeslättens jordbruksbygd 
som breder ut sig mot sydost men där det även fi nns inslag av 
mossmarker i sydväst.
Kommunen har tre större tätorter – Fjugesta, Lanna/Hidinge och 
Mullhyttan. Därutöver fi nns ett betydande antal mindre tätorter 
av bykaraktär. En stor andel av kommuninvånarna bor inom den 
övriga landsbygden.

Levande landsbygd
I dag är Lekeberg en levande landsbygd. Drygt hälften av 
befolkningen bor utanför de tre tätorterna och många driver 
lantbruk med olika inriktningar. En fortsatt levande och 
bärkraftig landsbygd anses därför vara av yttersta vikt för 
kommunens framtid. Privata initiativ är en förutsättning för att 
behålla och utveckla en levande landsbygd.

Framtida bostadsbehov och bostadsefterfrågan
Som boendekommun är Lekeberg attraktivt. Det fi nns goda 
förutsättningar att öka folkmängden i kommunen men behovet 
av ett varierat utbud av bostadstyper är nödvändigt för att få en 
balans bland invånarna, såväl åldersmässigt som utifrån sociala 
faktorer.
Efterfrågan på bostäder i kommunen omfattar fl era typer av 
boende. Runt Lannaområdet är det till stor del enbostadshus med 
äganderätt, d v s villor, som efterfrågas medan det i Fjugesta 
råder brist på lägenheter anpassade för ungdomar och äldre. Den 
största grupp som påverkas är människor som vill fl ytta från sina 
nuvarande bostäder till någonting mindre men samtidigt bo kvar 
på orten.
Sett till prognoser för befolkningsutvecklingen bör 
planeringsberedskap fi nnas för att kommunen ska växa med 
minst 50 personer per år.

Bostadsbyggande
Utanför de tre tätorterna fi nns ett stort antal mindre byar eller 
områden med koncentrerad bebyggelse. Det fi nns också stora 
landsbygdsområden där bostadsbebyggelsen är jämnt fördelad. 
Man kan säga att detta är den mest typiska bebyggelsekaraktä-
ren i Lekeberg.
Det här är områden där det inte kan förväntas några större 
privata bostadsprojekt och kommunen har inte för avsikt att 
initiera bostadsprojekt här. Däremot ska enskilda initiativ att 
bygga och utveckla i dessa områden bejakas och stimuleras.
Exempel på sådana byar eller områden är Leken, Lekhyttan, 
Hidinge, Hidingebro, Gropen, Kvistbro, Tångeråsa, Edsberg, 
Kräcklinge, Hackvad, Vekhyttan, Tryggeboda, Dormen/Bäcka-
torp, Hinderstorp, Lillsjöstrand.

Landsbygdsutveckling och strandnära boende
Hela Lekebergs kommun betecknas i sin helhet som landsbygd. 
Utöver de två orter som idag har en naturlig tillväxt har följande 
bedömts vara extra viktiga ur landsbygdsutvecklingsperspektiv.

Mullhyttan (487 invånare) har under lång tid haft en stagnerande 
utveckling. Här fi nns såväl dagligvarubutik och skola 
(F-6) som på sikt förutsätter att ett visst invånarunderlag fi nns. 
Att öppna upp för strandnära boende, dels längs Mullån inne i 
samhället dels runt sjöarna Multen och Stora och Lilla Hemsjön, 
ökar möjligheten till såväl nyproduktion som konvertering av 
fritidshus till åretruntboende. 

Bäcktorp/Dormen/Hinderstorp/Torhyttan/Lillsjöstrand är ett 
område längst västerut i Lekeberg som bidrar till underlaget för 
serviceutbudet i Mullhyttan.

Tryggeboda/Sixtorp/Ängatorp/Saltorp är ett område strax norr 
om Mullhyttan som också bidrar till underlaget för serviceutbudet 
i Mullhyttan.

Leken är ursprungligen ett område främst för fritidsboende 
men som genom sitt sjönära läge och strax intill E18 har 
potential att utvecklas. Området kan bredda underlaget för 
den service som fi nns i Lekhyttan. Lekhyttan kan räknas in i 
detta utvecklingsområde. Bebyggelsen vid Leken ligger nära 
Villingsbergs skjutfält som är ett riksintresse för totalförsvaret 
vilket kan försvåra bostadsutveckling kring Leken, dock inte i 
Lekhyttan.

Kvistbro/Gropen har nyligen mist sin dagligvarubutik men det 
är ändå två småorter som innehåller intressanta miljöer längs 
Svartån och runt kyrkan.

Genom landsbygdsutveckling, däribland ökat bostadsbyggande, 
vill kommunen stärka underlaget för service runt om i 
kommunen. LIS-planen medger teoretiskt att över 200 nya 
bostadstomter kan tillskapas. Mer realistiskt handlar det dock 
om under 100 stycken och detta utslaget över många år. Den 
största potentialen ligger sannolikt i konvertering av befi tnliga 
fritidshus till åretruntboende.

LIS-områdenas andel av kommunens stränder
Andelen strandlinje för LIS-områden i Lekebergs kommun 
motsvarar 9,7 % av den totala längden strandlinje (31,9 km 
av totalt 329,5 km). Detta är en högre siffra än de båda andra 
kommunerna och skälet till detta är att mer än hälften av 
LIS-områdena i Lekeberg består av åar som passerar genom 
småorter och byar i kombination med att Lekeberg har få sjöar i 
slättlandskapet i kommunens östra halva.  
Tre åar är enkelstreckade på fastighetskartan men har getts 
strandskydd genom särkilt undantag. Detta har inte varit möjligt 
att hantera beräkningsmässigt varför andelen berörd strandlinje 
är lägre än angivet, sannolikt 1-1,5 %. 
Det är naturligt och helt ofrånkomligt att vissa sjöar och 
vattendrag får en större andel LIS-områden. Främst handlar det 
om att här redan fi nns befi ntlig bebyggelse och därmed utbyggda 
vägnät, ibland även vatten- och avloppsnät, som gör dem 
möjliga att exploatera med rimliga insatser. Till detta ska läggas 
attraktivitetsfaktorn, som är avgörande för om en exploatering 
överhuvudtaget är relevant och slutligen en markägare som är 
intresserad av att utveckla området. Utan dessa förutsättningar 
är LIS-området meningslöst. 
Slutligen ska det poängteras att absoluta fl ertalet sjöar och 
vattendrag förblir helt orörda ut exploateringssynpunkt.

Fritidshusboende
Det fi nns närmare 600 fritidshus runt om i kommunen. Runt 
Multen och Leken är koncentrationen extra stor och särskilt 
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för Mullhyttan har fritidshusboendet betydelse för servicen på 
orten. Det är en generell trend i landet att fritidshus konverteras 
till åretruntboende. Detta är positivt ur den aspekten att antalet 
kommuninvånare sannolikt ökar och att dessa får bo i lugna 
natursköna miljöer, ofta i strandnära lägen. Problematiskt kan 
vara att kommunens kostnader för t ex hemtjänst ökar när 
människor bosätter sig i avsides lägen dit det tar lång tid att ta 
sig vid hembesök.
Kommunens ståndpunkt är att inte motverka konvertering av 
fritidshus till åretruntboende.

Grundläggande förutsättningar för samtliga LIS-
områden i Lekebergs kommun

För samtliga LIS-områden gäller att de bedömts lämpliga för 
utveckling av landsbygden och är av sådant slag och har en 
så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt. Vidare har de endast en liten betydelse för 
att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter. 
Flera föreslagna LIS-områden har helt eller delvis utgått under 
utredningsskedet. Dels för att de efter genomförd inventering 
har bedömts ha höga naturvärden som inte ansetts förenliga 
med LIS-kriterierna. Dels för att de bedömts ha otillräcklig 
exploateringspotential, vara för svårexploaterade eller vara 
belägna så att de av risk- eller störningsskäl inte bedömts 
lämpliga.  Hänsyn har tagits till riksintressen vid bedömningen 
av områdenas lämplighet och hur dessa intressen kan tillgodoses.
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Lillsjöstrand - Lillsjön

LIS-området syfte
Möjlighet att utveckla befi ntlig camping- och besöksverksamhet 
samt några tillkommande tomter för bostäder.

Läge
Området ligger ca 3 km söder om E18 och relativt avsides i 
Kilsbergsskogen men det kan även nås från Ribboda i söder. 
Närmaste samhälle inom kommunen är Lekhyttan ca 8 km 
körväg mot öster (via E18).

Beskrivning
Området är vackert beläget längs norra änden av sjön Lillsjön. 
Befi ntlig bebyggelse utgörs av ett antal fritidshus längts i väster 
och DHR:s sommarhem där det sommartid bedrivs servering, 
camping/husvagnsuppställning samt diverse aktiviteter. Mel-
lan bostäderna och DHR:s sommarhem fi nns ett litet obebyggt 
parti. Bebyggelsen ligger sydostläge mellan vägen och stranden 
och är omgärdad av skog men här bjuds på vackra vyer över 
sjön. 
Området sluttar ner mot sjön men bedöms vara relativt lättbe-
byggt, block kan förekomma, och det bedöms inte föreligga risk 
för ras eller skred. Höjden över vattennivån är generellt god 
varför det inte bedöms fi nnas risk för översvämning.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området är heterogent, med två typer av strandmiljöer och skog 
i olika ålder och av olika karaktär.

Naturvärden är kopplade till området närmast längs bäcken (A) 
med en del äldre granar och död ved, både i och runt bäcken. 
Skogen runt omkring är produktionsskog. Enstaka grövre träd 
fi nns även på DHRs anläggning.
Inga fornlämningar fi nns i området.  

En del lämningar efter mänsklig aktivitet och byggnader fi nns 
i produktionsskogen mitt över vägen från DHR:s anläggning. 
Stranden utnyttjas i hög utsträckning av de boende i området, 
och är mycket viktig för dem. Större delen av stranden i västra 
halvan av området är dock privat, och därmed inte tillgänglig för 
allmänheten. Skogen i västra halvan av området är oländig och 
utnyttjas förmodligen inte till friluftsliv. Däremot verkar stigarna 
längs stranden och genom skogen i öster om LIS-området (B 
och C) användas fl itigt varför dessa lämnats utanför. Miljön här 
är också mycket vacker, med dramatiska scener längs vattnet 
och mossrik, äldre granskog på berget. I stigarnas förgreningar 
sitter handgjorda skyltar som visar vägen mot ”bad”, ”väg” och 
”DHR”, vilket tyder på att de används av allmänheten. Det fi nns 
en båtplats i området, där strandremsan i öster slutar vid en 
berghäll. 

Exploateringsbedömning
Ett område med begränsad exploateringspotential avseende 
bostäder, i princip fritidshus, då det har ett något isolerat läge. 
Utrymmesmässigt handlar det om 5-6 nya tomter, i praktiken 
färre. Platsläget, med vackra vyer över sjön i söderläge, hygglig 
mark och befi ntliga vägar talar dock för området. LIS-området är 
också viktigt för att utan hinder kunna utveckla befi ntlig verk-
samhet vid DHR:s sommarhem.

Området ligger i direkt anslutning till befi ntlig bebyggelse vid 
Lillsjön där det fi nns en befi ntlig verksamhet med bl a servering 
sommartid som har nytta av utökat underlag. Området ligger ca 
8 kilometer från Lekhyttan, där fi nns den s k Lekhyttekiosken, 
en vägrestaurang med visst dagligvaruutbud samt en obeman-
nad bensinstation, liksom Hallagården med dess servering och 
annan verksamhet. Låg- och mellanstadieskola och förskola 
samt många fritidsaktiviteter fi nns i Lanna/Hidinge, ca 1 mil från 
området. Kollektivtrafi k fi nns längs E18. 

Risk och störningar
Området sluttar ner mot sjön men bedöms vara relativt lättbebyggt, 
dock kan block förekomma. Det bedöms inte föreligga någon 
risk för ras eller skred. Höjden över vattennivån är generellt god 
varför det inte bedöms föreligga någon risk för översvämning.

Infrastruktur
Befi ntliga vägar fi nns fram till och förbi området samt till be-
fi ntliga bostadshus i väster kan användas. Bara någon smärre 
komplettering med ny väg kan bli aktuellt beroende på var 
exploatering sker.

Kommunalt vatten och avlopp saknas så det är enskilda anlägg-
ningar som gäller och de kan vara gemensamma.

El fi nns och kan byggas ut. Bredband saknas.
 
Planer och bestämmelser
Inga detaljplaner eller liknande som reglerar markanvändning-
en. Syftet med LIS-området är förenligt med gällande översikts-
plan då hela kommunen ska ges förutsättningar att utvecklas. 
Lillsjöstrand omnämns särskilt avseende landsbygdsutveckling.

Konkurrerande intressen
Området är inte berört av några riksintressen. Hela området 
ingår i värdetrakt för barrblandskog och naturvårdsöversikt.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt  begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- Närmast området närmast längs bäcken (A) bör hänsyn tas vid 
eventuell exploatering, ett frizon bör hållas på ca 20 meter på 
vardera sidan.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området möjliggör en utveckling av befi ntlig camping- och 
besöksverksamhet, samt gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera attraktiv arbetskraft till kommunen. 

LIS-området ger utrymme för en naturlig bostadsutveckling av 
Lillsjöstrandsområdet och som stärker underlaget för viktig ser-
vice i Lekhyttan och Lanna, samt även DHR:s sommarhem.

Foto: Bosse Björk
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Lekhyttan - Lekhytteån
LIS-området syfte
Möjlighet till komplettering av befi ntlig bebyggelse och verksamhet 
men även möjlighet till viss ny bostadsbebyggelse.

Läge
Området är beläget längs Lekhytteån som rinner genom södra 
delen av Lekhyttan, som bör betraktas som en bybildning snarare 
än en tätort.

Beskrivning
Större delen av LIS-området är bebyggt, den mellersta delen dock 
mycket glest, delvis inte alls. Tyngdpunkten är den ursprungliga 
bybildningen i östra delen av området.

Området ligger precis vid foten av Kilsbergens östsluttning, men 
det aktuella området är i stort sett plant.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Östra delen av området består av äldre kulturbebyggele och här 
fi nns gott om äldre ask. Längst i väster fi nns löv- och barrskog 
medan det mellersta delen är öppen och av vall- eller ängska-
raktär.

Bebyggelsen i södra delen av Lekhyttan är riksintresse för kul-
turmiljö och är präglat av äldre byggnader och gamla askar. Här 
bör eventuell bebyggelse utformas så att det smälter in i den 
befi ntliga miljön. Stor hänsyn bör tas till de många äldre träden 
som fi nns i området, särskilt de många gamla askarna. 

Eftersom det fi nns fl odpärlmussla i ån bör en frizon på 30 meter 
hållas längs ån där träden bevaras. Detta för att skapa en skug-
gig och bra miljö för den fi sk som fl odpärlmusslan är beroende 
av för sin rekrytering. Under sådana hänsynstaganden kan ån 
ingå i LIS-området.

Dammen (G) med stor vattensalamander liggr inom åns frizon 
och åtnjuter samma hänsynstagande. 

Nordväst om LIS-området fi nns stora naturvärden i äldre 
skogen (A), allmänningen med badplats (D), yngre tallskog (E),  
gles tallskog (B), blandskog (C) samt en hassellund (F) som 
alltså inte ingår i  LIS-området. 
Bergslagsleden (I) och andra stigar i området bör bevaras så att 
allmänheten även i fortsättningen lätt kan röra sig på dem.

Exploateringsbedömning
Området ligger till större delen utmed befi ntliga byvägar i Lek-
hyttan och i direkt anslutning till området fi nns en planskildkors-
ning med av- och påfartsramper på E18. Eventuell ny
bebyggelse kan förläggas direkt intill befi ntliga gator/vägar eller 
med mycket korta kompletteringar.

Kollektivtrafi k fi nns längs E18 samt länsväg 511 med hållplats 
vid korsningen med E18, avstånd 200-800 meter beroende på 
var i området man befi nner sig.

Huvudskälet till LIS-området är att inte låta närheten till ån som 
rinner genom Lekhyttan och tillhörande strandskydd att försvåra 
naturlig förtätning och komplettering av bebyggelse. Teoretiskt 
skulle 10-15 nya tomter kunna rymmas runt om i tätorten men 
i praktiken torde någon enstaka byggnation kunna bli aktuell 
och i övrigt underlättas komplettering av befi ntligt bebyggelse, 
inklusive verksamheten vid Hallgården. Hänsyn till natur- och 
kulturvärden måste beaktas. 

Den samlade bedömningen är att området har begränsad ex-
ploateringspotential men att underlättande av naturlig förtätning 
av samhället ändå gör det intressant som LIS-område.

Risk och störningar
Marken allra längst i väster tangerar kilsbergssluttningen 
men bedöms inte ras- eller skredbenägen. Kompletterande 
undersökningar bör dock göras vid enskilda exploateringar. I den 
låglänta delen fi nns ingen ras- eller skredrisk däremot bör lämplig 
golvhöjd studeras i den mellersta delen. Lekhytteån är ett mycket 
litet vattendrag varför risken för översvämning bedöms liten även 
i den låglänta delen. P g a frizonen närmast ån uppkommer en 
naturlig marginal till de mest låglänta partierna.
E18 har en skyltad hastighet på 100 km/h men ligger som 
närmast ca 200 meter från LIS-området och bedöms därmed inte 
utgära en störningsfaktor.

Infrastruktur
Området ligger till större delen utmed befi ntliga byvägar i Lek-
hyttan och i direkt anslutning till området fi nns en planskildkors-
ning med av- och påfartsramper på E18. Eventuell ny bebyg-
gelse kan förläggas direkt intill befi ntliga gator/vägar eller med 
mycket korta kompletteringar.

Kommunalt vatten och avlopp saknas i Lekhyttan och i dagslä-
get gäller enskilda lösningar vilka kan vara gemensamma. På 
sikt kan området dock komma att få en kommunal VA-lösning.
El och bredband fi nns och kan kompletteras.

Kollektivtrafi k fi nns längs länsväg 511 strax öster om och genom
området.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt och strandskydd med 100 meter 
gäller längs Lekhytteån. Syftet med LIS-området är förenligt 
med gällande översiktsplan då hela kommunen ska ges 
förutsättningar att utvecklas. Lekhyttan omnämns särskilt 
avseende landsbygdsutveckling.

Konkurrerande intressen
Det fi nns egentligen en rad konkurrerande intressen inom LIS-
området, främst att bybildningen i östra delen av området är 
riksintresse för natur- och kulturmiljövärden.

Syftet med området är främst att underlätta naturlig förtätning av 
befi ntlig bebyggelse får det betraktas som acceptabelt och något 
som hanteras genom att hänsyn tas till natur- och kulturintressen 
samt buller på samma sätt som skulle varit fallet även utan 
strandskydd som faktor.

Den sydöstra delen av LIS-området är utpekat i ängs- och 
hagmarksinventeringen. Den nordostligaste delen ingår i 
naturvårdsöversikten som utarbetats.

Hela LIS-området ingår i värdetrakt ädellöv- och barrblandskog 
samt ingår i odlingslandskapets bevarandeområden.

Foto: Bosse Björk.
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E18 är ett riksintresse för kommunikation men ligger på 
betryggande avstånd och påverkas inte.
En kraftledning går genom områdets sydöstra del vilket ska 
beaktas vid exploatering.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad  betydelse 
för strandskyddets syften. Området är lämpligt som LIS-område 
med följande kommentarer:

- att hänsyn tas till Lekhytteån genom att ett generellt avstånd på 
30 meter hålls mellan ån och bebyggelse.

- att hänsyn tas till natur- och kulturvärden.

Värdering av hänsynstaganden görs i samband med 
bygglovgivning samt eventuell planläggning.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny och kompletterande bostadsbe-
byggelse som ger utrymme för en naturlig utveckling av Lekhyt-
tan och som stärker underlaget för service och verksamheter i 
Lekhyttan med omland, samt gynnar näringslivets möjligheter 
att rekrytera attraktiv arbetskraft till kommunen i övrigt. 
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Vekhyttan - Vekhytteån/Lillån
LIS-området syfte
Syftet är i huvudsak att förtäta och komplettera befi ntlig 
bebyggelse men även för att bygga nytt. 

Läge
Området är beläget längs Vekhytteån som rinner genom 
Vekhyttan som är en form av radby som i stort följer ån i nord-
sydlig riktning. Vekhyttan är i princip beläget mitt emellan
Mullhyttan, Fjugesta och Lekhyttan, avståndet är ca 7-8 km till 
alla dessa tätorter.

Beskrivning
Hela LIS-området är bebyggt, med tyngdpunkten i södra delen, 
och som glesast på nordöstra sidan ån längst i norr.
Området följer i sin helhet utmed befi ntliga byvägar i Vekhyttan 
varav endast en kort sträcka längst i söder är asfalterad.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området innefattar Vekhyttans centrala delar och norrut upp till 
Åkilen och utgörs av ett småbrutet landskap med bebyggelse 
varvat med odlings- och skogsmark.

Området är lämpligt som LIS-område då det mest utgörs av 
bebyggelse men hänsyn ska tas inom ytorna närmast ån.
En frizon på 25 m bör lämnas på var sida om ån för att kunna 
behålla all skog intill vattnet för att skugga vattendraget och be-
hålla de biologiska värdena. Undantaget kan medges på redan 
bebyggd tomtmark, där kompletterande byggnader kan tillåtas. 

Det markerade naturvärdet i norra delen (B) borde få tillräckligt 
skydd i och med denna frizon. Andra områden som bör lämnas 
orörda p g a naturvärden är granskogen (D), skogsdungen med 
hävdgynnad fl ora tillsammans med den gamla amfi teatern (E) 
och hassellunden (G). Samtliga kulturlämningar bör lämnas 
orörda, liksom torplämningen (h). 
Hänsyn bör tas till de äldre träd som fi nns spritt i hela området. 
Vid den gemensamma badplatsen (F) bör endast bebyggelse 
som gynnar badplatsen och friluftslivet uppföras. I parkområdet 
(A) bör endast friluftsfrämjande exploatering tillåtas.

Exploateringsbedömning
LIS-området ligger inte nära de större vägarna men är via 
befi ntligt vägnät lätt att nå från fl era håll, från E18 i norr, från 
länsväg 205 i öster och söder via tre alternativa vägar.
Eventuell exploatering kan i de fl esta fall ske direkt mot befi ntlig 
väg eller med små kompletteringar. Marken är varierad men 
bedöms generellt stabil och lättbebyggd, men närmast ån och
särskilt i några branta partier rekommenderas kompletterande 
undersökningar vid exploatering. Genom frizonen närmast ån är 
få sådan platser aktuella för exploatering.

Vare sig kommunen eller någon privat markägare har uttalat 
intresse för att marknadsföra exploatering i området.

Huvudskälet till LIS-området är att inte låta närheten till ån som 
rinner genom Vekhyttan och tillhörande strandskydd försvåra 
naturlig förtätning och komplettering av bebyggelsen.

Teoretiskt skulle över 50 nya tomter rymmas inom LIS-området 
men i praktiken torde någon enstaka byggnation bli aktuell och 
i övrigt underlättas komplettering av befi ntligt bebyggelse, vilket 
även kan inkludera någon lokal verksamhet. 

Hänsyn till naturvärden måste beaktas närmast ån.

Den samlade bedömningen är att området har begränsad ex-
ploateringspotential men att underlättande av naturlig förtätning 
av samhället ändå gör det intressant som LIS-område.

Risk och störningar
Marken är generellt kuperad och i vissa branta partier närmast 
ån måste kompletterande undersökningar göras vid eventuella 
exploateringar. I stort bedöms dock marken stabil, utan risk för 
ras eller skred. Allra längst i söder fi nns låglänt delvis sank mark 
närmast ån. 

Vekhytteån är dock ett mycket litet vattendrag varför risken för 
översvämning bedöms försumbar även i den mest låglänta delen.
Vägarna i området är små med mycket låg trafi kering varför 
trafi kbuller inte är en faktor.

Risk för översvämning ska beaktas vid framtida planering samt 
i samband med lovgivning. Exempelvis kan färdig golvhöjd 
anges för att säkerställa att byggnader inte hamnar inom risk för 
översvämning.

Infrastruktur
Området är i sin helhet beläget utmed befi ntliga byvägar 
i Vekhyttan varav endast en kort sträcka längst i söder är 
asfalterad. Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill 
befi ntliga vägar eller med mycket korta kompletteringar.

Kollektivtrafi k fi nns närmast längs E18 vid Lekhyttan ca 8 km mot 
norr eller längs länsväg 205 mellan Mullhyttan och Fjugesta ca 
4 km mot söder.

Kommunalt vatten och avlopp saknas i Vekhyttan och i dagsläget 
gäller enskilda lösningar vilka kan vara gemensamma. På sikt 
kan området möjligen komma att få en kommunal VA-lösning, 
även om det fi nns en viss osäkerhet kring det. 

El och bredband fi nns och kan kompletteras.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt och strandskydd med 100 meter 
gäller längs Vekhytteån. Syftet med LIS-området är förenligt 
med gällande översiktsplan då hela kommunen ska ges 
förutsättningar att utvecklas. Vekhyttan omnämns särskilt 
avseende landsbygdsutveckling.

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga riksintressen inom området. Det fi nns vissa 
naturvärden i och närmast intill ån men dessa bedöms inte 
utgöra en konfl ikt med eventuell tillkommande bebyggelse om 
angiven hänsyn tas. Skogsstyrelsen har pekat ut ett område med 
naturvärde i och vid Vekhytteån i den norra delen av LIS-området. 
Med angivna hänsyn bedöms det inte påverkas negativt.
LIS-området berörs av markavvattningsföretaget Vekhytteåns 
och Kinkhyttebäckens rensningsföretag.
Två kraftledningar går genom området, en i norra respektive en 
i södra delen, vilket ska beaktas vid exploatering.

Foto: Bosse Björk.
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad  betydelse 
för strandskyddets syften. Området är lämpligt som LIS-område 
med följande kommentarer: 

- exploatering och komplettering kan göras inom området så länge 
hänsyn tas till själva Vekhytteån. Förslagsvis bör byggnader inte 
placeras närmare ån än 25 meter för att på så sätt skydda den. 
Undantag kan göras för redan ianspråktagen tomtmark.

- hänsyn ska även tas till granskogen (D), till skogsdungen  och 
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LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny och kompletterande bo-
stadsbebyggelse som ger utrymme för en naturlig utveck-
ling av Vekhyttan och som stärker underlaget för service 
och verksamheter i Lekhyttan, Mullhyttan och Fjugesta, 
samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera attrak-
tiv arbetskraft till kommunen i övrigt. 

Förändring efter
granskning
Komplettering 
med att två 
kraftledningar 
som går genom 
området, en i 
norra respektive 
en i södra delen, 
beaktas vid 
exploatering.
Komplettering med 
att LIS-området 
berörs av markav-
vattningsföretaget 
Vekhytteåns och 
Kinkhyttebäckens 
rensningsföretag.
Kartan har 
kompletterats 
med symboler 
som visar att 
översvämningsrisk 
samt ras- och 
skredrisk ska 
beaktas vid 
exploatering.
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Hidingebro - Svartån

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya och komplettera befi ntliga bostäder och 
därmed bidra till en naturlig utveckling av Hidingebro samhälle 
samt utökade möjligheter att utveckla befi ntlig verksamheter.

Läge
Området beläget ca 5 km öster om Fjugesta och utgörs av 
Svartåns sträckning genom den lilla tätorten Hidingebro.

Beskrivning
Sträckan är sporadiskt bebyggd. I den norra delen ligger en 
fotbollsplan, en handelsträdgård och söder om bron äldre indu-
strilokaler (f d Knappen) som numera delvis används som lager. 
Centralt samt längst i söder fi nns även några bostadshus
De 10-20 metrarna närmast ån kraftigt beväxt med tät lövskog. 
Av naturliga skäl sluttar marken ner mot ån, på sina håll brant, 
men ovanför åbrinken är marken i stort plan. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området består till största delen av jordbruksmark och bebyg-
gelse. Längs med stranden dominerar lövträd. Området som 
helhet är heterogent, och består av jordbruksmark, tomtmark, 
ädel- triviallöv- och blandskog samt planterad skog. Stora delar 
av området är bebyggt eller uppodlat, och har ringa naturvärde, 
förutom enstaka grova träd som förekommer på tomtmark. 

Grova ädellövträd fi nns koncentrerade till område (B) och (D). 
I område (D) norr om LIS-området fi nns fl era grova ekar varav 
fl era är jätteträd med en diameter över 1 meter.

Söder om väg 204 fi nns enstaka grövre lönnar och askar. Sen-
tida stenrösen förekommer i trädzonen. Nedströms
kraftverksdammen fi nns en fuktig ädellövskog av blandad ålder 
(C). Längst i söder fi nns en allé med grova björkar (A), samt 
grova ekar vid åkanten. Allén är biotopskyddad.

Friluftsvärdet är begränsat. Ån är på de fl esta ställen svårtill-
gänglig antingen beroende på att det är tomtmark eller åker-
mark ända intill ån eller p g a att vegetationen är tät och att 
stranden sluttar brant. En stig i område (C) verkar dock använ-
das, t ex för ridning.

Exploateringsbedömning
Ett område med bra exploateringspotential avseende läge i för-
hållande till annan bebyggelse såväl som att området sträcker 
sig genom Hidingebro. Exploatering avser utveckling av befi ntlig 
bebyggelse, såväl bostäder som verksamheter. Syftet med LIS-
området är att inte hämma naturlig utveckling av befi ntlig bo-

stadsbebyggelse samt naturlig förtätning i Hidingebro. För delar 
av området gäller endast utveckling av verksamhetsbebyggelse. 
Ur exploateringssynpunkt bedöms den södra delen mest intres-
sant att exploatera för bostäder även om vattenkontakten blir 
något begränsad. 
Markförhållandena varierar något längs sträckan men bör 
generellt vara lättbebyggd på den plana marken ett stycke från 
stranden.

Teoretiskt sett kan ett 30-tal nya tomter tillskapas. Sannolikt 
handlar det mest om komplettering av befi ntlig bebyggelse, men 
5-6 nya tomter torde vara realistiskt.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns vilket enkelt kan byggas ut 
på båda sidor ån.

Kollektivtrafi k fi nns längs väg 204 strax norr om Hidingebro. En 
handelsträdgård och lagerverksamhet fi nns på orten. Service 
fi nns närmast i Lanna/Hidinge och i Fjugesta.

Risk och störningar
På vissa sträckor närmast ån torde det föreligga risk för ras och 
skred men 30-70 meter bort från ån, varierande beroende på var, 
fi nns generellt sett inte någon sådan risk. 
Undantaget direkt intill stranden och ytor i södra delen av 
området ligger marken med god marginal över den nivå där risk 
för översvämning skulle föreligga. 
Hänsyn till denna risk ska tas i framtida planering samt i samband 
med lovgivning. Exempelvis kan färdig golvhöjd anges för att 
säkerställa att byggnader inte hamnar inom risk för översvämning.
Norra delen av området gränsar mot länsväg 204. Ordinärt 
hänsynstagande tas till detta vid bostadsexploatering.

Infrastruktur
Utbyggt gatunät fi nns i samhället och tillkommande bebyggelse 
kräver i de fl esta fall inga nya vägar. Nyexploatering i vissa 
lägen kan kräva mindre vägkompletteringar.

Kollektivtrafi k fi nns längs väg 204, ca 500 meter från området.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns inom området. I några lägen 
krävs komplettering av ledningsnät men det bedöms som lätt att  
lätt på båda sidor av ån.

El och bredband fi nns och kan byggas ut.

Planer och bestämmelser
Detaljplanelagt norr och nordost om Svartån. Strandskyd-
det gäller. Syftet med LIS-området är förenligt med gällande 
översiktsplan då hela kommunen ska ges förutsättningar att 
utvecklas.

Konkurrerande intressen
Området är inte berört av några riksintressen. Svartån är utpe-
kat som värdefullt vatten avseende fi ske och natur. Området 
ingår i värdetrakt ädellövskog.
LIS-området berörs av två markavvattningsföretag - Hidinge by 
och Hidinge-Spångakärren.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- friluftsvärdena är begränsade och naturvärden är koncentrera-
de till ädellövträd som ofta växer längs med Svartåns stränder. 
Det är lämpligt att en frizon, på ca 30 meter, längs åns stränder 
lämnas utan exploatering för att bevara värdefulla lövträd och 
en skuggande ridån längs med ån. En skyddszon längs ån 

Foto: Bosse Björk
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skulle även hindra erosion och näringsläckage. Däremot kan till 
exempel båtplatser som är tillgängliga för allmänheten anläggas 
vid stranden.

- hänsyn ska tas till översvämningsrisken centralt i området och 
norr om Svartån, för att förhindra att problem uppstår. 

Dessa hänsyn beaktas i planerings- och bygglovskedet

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger 
utrymme för en naturlig utveckling av Hidingebro samhälle och 
som stärker underlaget för viktig service i Fjugesta och Lanna/
Hidinge. Det utökar även möjligheterna att utveckla befi ntliga 
verksamheter i anslutning till Svartån, samt gynnar näringslivets 
möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till Hidinge-/Lanna-
området och kommunen i övrigt. 
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Kvistbro/Gropen - Svartån

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya och komplettera befi ntliga bostäder och 
därmed bidra till en naturlig utveckling av de båda samhällena 
Kvistbro och Gropen samt utökade möjligheter att utveckla 
befi ntlig verksamheter.

Läge
Området beläget ca 5 km väster om Fjugesta och utgörs av 
Svartåns sträckning mellan de båda orterna Kvistbro och Gropen, 
både på norra och södra sidan av väg 204.

Beskrivning
Sträckan är mycket sporadiskt bebyggd. I den södra delen fi nns 
några bostadshus och här ingår även kyrkogården delvis i LIS-
området, liksom en samlingslokal. Centralt längs sträckan fi nns 
äldre verksamhetsbebyggelse som delvis fortfarande används 
och längst i norr når ett villakvarter precis in i LIS-området.

Längst i söder fi nns öppen ängsmark och tomter ner mot ån. I 
övrigt är 10-20 meter närmast ån kraftigt beväxt med tät lövskog. 
Av naturliga skäl sluttar marken ner mot ån, på sina håll relativt 
brant men längst i söder mera fl ackt. På vissa sträckor torde det 
närmast ån fi nnas risk för ras eller skred men ca 50-70 meter från 
ån bör det generellt inte fi nnas sådan risk. Undantaget direkt intill 
stranden ligger marken med god marginal över den nivå där risk 
för översvämning skulle föreligga. Den södra delen av området 
är däremot mer låglänt och kräver större avstånd till stränderna. 
Markförhållandena varierar längs sträckan men bör generellt 
vara lättbebyggda om ett visst avstånd till stranden hålls.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området är vackert beläget i ett landskap av åkermark, höglänta 
skogar med ek och alléer. Området är starkt präglat av ån som 
kraftgivare, både förr i tiden då det fanns en kvarn här och nu då 
vattenkraftverket har tagit dess plats.

Det fi nns gott om äldre träd i området, bland annat i alléer, längs 
ån och i skogen. I allén växer lind, medan det längs ån fi nns 
fl era grova ekar och alar. I skogen fi nns äldre granar med grova 
stambaser och tjocka rötter som grenar ut sig. Död ved fi nns det 
gott om i skogssänkan (B) som går kring bäcken. I åkermarken i 
fi nns öppna diken som är biotopskyddade.

Intill fotbollsplanen fi nns en minnessten från 1874 (c) och i den 
norra skogen fi nns en högliknande lämning (d).

Området har fl era olika friluftsvärden. I ån fi nns fl era båtplatser 
och det fi nns goda möjligheter till fi ske från stranden. Det går 
en stig längs den västra strandkanten som fortsätter över ån 
via dammbyggnaden. Nedanför dammluckorna fi nns ett vackert 
beläget nöjesområde som är anlagt över och kring naturfåran 
med bland annat scen, dansbana och pilkastningsskjul. Det har 

anlagts med naturen i åtanke och fl era broar har byggts över 
ån och träd växer upp här och var. I västra delen av området 
ligger en fotbollsplan som har sett sina bästa dagar. Nedanför 
fotbollsplanen mot ån fi nns en grillplats vackert belägen, 
omgiven av ek och andra lövträd och med god utsikt över den 
lugnt fl ytande ån. Brofästet är en aktivitetsbyggnad och ligger 
strax intill ån vid bron för väg 204 och här hålls kurser och träffar. 
Nedanför byggnaden intill ån ligger ännu en grillplats, omgiven 
av en syrenberså.

A och B - Del av LIS-området med höga natur-, kultur- eller 
friluftsvärden som ska lämnas orörda vid exploatering.

Exploateringsbedömning
Huvudsyftet med LIS-området är att ån med dess strandskydd 
inte hämma naturlig utveckling av befi ntlig bostadsbebyggelse 
samt naturlig förtätning i Kvistbro och Gropen. 
Området har ur många aspekter bra exploateringspotential 
avseende läge i förhållande till annan bebyggelse såväl 
som att området sträcker sig genom Kvistbro och Gropen. 
För delar av området gäller endast utveckling av kultur- och 
verksamhetsbebyggelse. Ur infrastruktursynpunkt är den 
mellersta delen öster om ån enklast att exploatera men 
vattenkontakten blir ändå begränsad där. Ur den synvinkeln är 
den södra delen av området mer intressant. Teoretiskt kan ett 
20-tal nya tomter tillskapas men sannolikt ett betydligt mindre 
antal, ca 6-8, mer relevant. Viss komplettering med nya gator 
torde krävas vid exploatering.

Kommunalt vatten och avlopp är under projektering och planeras 
vara utbyggt inom kort, därefter kan det enkelt byggas ut på båda 
sidor ån.

Risk och störningar
Marken sluttar ner mot ån, på vissa sträckor relativt brant, men 
längst i söder mera fl ackt. På vissa sträckor torde det närmast 
ån fi nnas risk för ras eller skred, men ca 50-70 meter från ån bör 
det generellt inte fi nnas någon risk. Eventuell exploatering bör 
generellt föregås av geotekniska undersökningar.
Undantaget direkt intill stranden och ytor i södra delen av 
området ligger marken med god marginal över den nivå där risk 
för översvämning kan föreligga. Den södra delen av området 
är däremot mer låglänt och kräver därför större avstånd till 
stränderna. Kraftverket innebär att vattennivån är reglerad inom 
LIS-området. Färdig golvhöjd bör anges för att säkerställa att 
byggnader inte hamnar inom risk för översvämning. 
Väg 204 löper genom LIS-området. Hastigheten är skyltad till 50 
km/h varför bullerpåverkan är begränsad.
Hänsyn till dessa risker och störningar ska tas i framtida planering 
samt i samband med lovgivning. 

Infrastruktur
Utbyggt gatunät fi nns i orterna och väg 204 passerar över 
Svartån i södra delen av området. Längs större delen av området 
saknas dock gator och vägar nära ån. Komplettering med gator 
och vägar kan behöva komma till stånd vid exploatering.

Kommunalt vatten och avlopp fi nns för Gropens samhällle, dock 
bara för en mindre del av LIS-området. I övrigt gäller enskilda 
anläggningar. Kommunalt vatten och avlopp är dock under 
projektering och planeras vara utbyggt inom kort.
El och bredband fi nns och kan byggas ut.

Kollektivtrafi k fi nns längs väg 204 genom området.
  
Planer och bestämmelser
Detaljplanelagt i samhällena Kvistbro och Gropen. Norr om 
Svartån är det inte planlagt. Syftet med LIS-området är förenligt 
med gällande översiktsplan då hela kommunen ska ges 
förutsättningar att utvecklas. Kvistbro/Gropenområdet är särkilt 
utpekat för landsbygdsutveckling.Foto: Bosse Björk
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Konkurrerande intressen
Området är inte berört av några riksintressen. Svartån är 
utpekat som värdefullt vatten för fi ske och natur samt ingår i 
naturvårdsöversikt. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt betydelse för 
strandskyddets syften men är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer: 

Hänsyn bör tas till värdefulla frilufts-, kultur- och naturvärden i 
form av stigar, båt- och grillplatser, kulturlämningar och äldre träd.  
Det är lämpligt att en bred frizon (A) längs åns stränder lämnas 
utan exploatering för att allmänheten även fortsättningsvis ska ha 
tillgänglighet till ån och för att undvika erosion och näringsläckage 
i ån. Däremot kan till exempel båtplatser som är tillgängliga för 
allmänheten anläggas vid stranden. 

- skogssänkan (B) som omgärdar bäcken i norr bör också tas stor 
hänsyn till på grund av höga naturvärden i form av död ved och 
äldre träd. Förtätning av befi ntlig bebyggelse och nyetablering 
på odlingsmark skulle inte skada natur- och friluftsvärdena i 
området.
 
Dessa hänsyn beaktas i planerings- och bygglovskedet

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny och kompletterande 
bostadsbebyggelse som ger utrymme för en naturlig utveckling 
av de båda samhällena Kvistbro och Gropen och som stärker 
underlaget för viktig service i Fjugesta och i Mullhyttan. Det 
utökar även möjligheterna att utveckla befi ntliga verksamheter i 
anslutning till Svartån, samt gynnar näringslivets möjligheter att 
rekrytera attraktiv arbetskraft till Kvistbro/Gropen och kommunen 
i övrigt. 
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Mullhyttan - Lillån/Mullån

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya och komplettera befi ntliga bostäder 
och därmed bidra till en naturlig utveckling av Mullhyttan och 
området kring tätorten samt utökade möjligheter att utveckla 
befi ntliga verksamheter.

Läge
Området utgörs av Mullåns sträckning genom Mullhyttans tätort 
och sträcker sig från Carlsfors i norr till Framnäs i söder, d v s 
både på norra och södra sidan av väg 204.

Beskrivning
Hela sträckan är mer eller mindre bebyggd och här fi nns förut-
om bostadsbebyggelse, vilken med få undantag avser åretrunt-
boende, även kulturbebyggelsen runt hyttplan, kvarndammen 
den gamla sågen samt verksamhetsområdet vid Carlsfors. Den 
södra delen är glesast bebyggd. Många fastigheter går ända 
ner till åkanten eller till mitten av ån.
Med få undantag är området närmast ån trädbeväxt. Av natur-
liga skäl sluttar marken ner mot ån, på sina håll mycket brant, 
och på vissa sträckor fi nns närmast ån risk för ras eller skred 
men ca 30-70 meter från ån är det generellt ingen sådan risk. 
Undantaget direkt intill stranden ligger marken med god mar-
ginal över den nivå där risk för översvämning skulle föreligga. 
Ån är på fl era ställen reglerad genom äldre dammanläggningar. 
Den södra delen av området är mer låglänt och kräver större 
avstånd till stränderna. Markförhållandena varierar kraftig längs 
sträckan, från mycket lättbebyggda till platser som kräver för-
stärkningar och kanske i vissa fall pålning.
Befi ntligt vägnät kan i de fl esta fall nyttjas vid exploatering.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Naturvärdena är främst kopplade till ån. I ån fi nns såväl öring 
som ett reproducerande bestånd av den rödlistade fl odpärl-
musslan. Det är sällsynt med reproducerande bestånd i länet 
och därför är denna population skyddsvärd.

Ån är inte så rensad som många andra vattendrag vilket gör att 
det fi nns fl era fi na stenrika bottnar som kan fungera som lek-
bottnar för öringen. Däremot fi nns det fl era vandringshinder som 
gör att öringen inte kan vandra ut i Multen. Ån och omgivande 
skog är av Skogsstyrelsen klassad som naturvärde i norra delen 
av området (B).

Vid Malmforevägen, söder om fotbollsplanen, fi nns ett litet 
område som är källpåverkat (C). En liten bäck rinner här till ån. 
Floran som annars är trivial längs ån skiljer sig här markant från 
övriga delar av åsträckan. Bland annat växer här ask, svarta 
vinbär och en matta av skavfräken. I detta område fi nns även 
lite död ved. Även vid Framnäs fi nns rikligt med skavfräken. 
Naturvärdena fi nns även i södra halvan av området i den omgi-
vande skogsravinen, vilket innefattar äldre träd och en viss del 
död ved. 

Omkring Kvarndammsparken fi nns fl era välbevarade äldre 
hus; kvarnen, en bagarstuga, Kvarngården med fl era (A). 
Hyttområdet är klassat som fornlämning. Här fi nns slaggvarp 

och murrester efter Mulhyttans masugn. En bit uppströms fi nns 
en sågverksdamm med en äldre byggnad. I odlingslandskapet 
fi nns öppna diken som är biotopskyddade. 

Det fi nns en stor dammvall (D) mitt i området. I norra delen av 
ån fi nns ytterligare två lämningar efter kvarnar (e och f). Ännu 
en kulturlämning fi nns i norra delen, intill ån (g). Det ser ut att 
vara stengrunden till en byggnad. I västra delen fi nns öppna 
diken i skogen.

Kvarndammsparken har höga friluftsvärden (A). Här fi nns 
många vackra sittplatser och vid Kvarngården fi nns bänkar, 
bord och en scen. Kvarnen är fortfarande i funktion och använ-
der vattenkraft vid drift.

Strax söder om väg 204 fi nns en samlingsplats på en välklippt 
gräsplan med björkar omgiven av äldre byggnader (bl a en ram-
såg som återställt att fungera). Genom södra delen av området 
går en banvall med vacker utsikt över ravinen och Framnäs 
med ån slingrande. Den är välbesökt av motionärer. Det går en 
svag stig från grusvägen ned till kulturlämningen. Stora delar av 
ån är annars inte tillgänglig för allmänheten på grund av privata 
fastigheter och oländig terräng.

Exploateringsbedömning
Huvudsyftet med LIS-området är att ån med dess strandskydd 
inte ska hämma naturlig utveckling av befi ntlig bostadsbebyg-
gelse samt naturlig förtätning i Mullhyttans samhälle. 
Området har bitvis bra exploateringspotential med avseende på 
läge i förhållande till annan bebyggelse, då det sträcker sig ge-
nom Mullhyttan, som är en av de tre stora tätorterna i Lekeberg 
och som bjuder bra kommersiell och offentlig service. För delar 
av området gäller endast utveckling av kultur- och verksamhets-
bebyggelse.Teoretiskt kan ett 30-tal nya tomter tillskapas men 
sannolikt är max 10 mer realistiskt.
Ur infrastruktursynpunkt är den norra delen mest intressant 
för exploatering. Befi ntligt vägnät kan i de fl esta fall nyttjas vid 
exploatering, möjligen med små kompletteringar.
Kommunalt vatten och avlopp fi nns och kan i de fl esta lägen 
enkelt byggas ut på båda sidor ån.
Mullhyttan fi nns såväl dagligvarubutik, restaurang som annan 
kommersiell service samt låg- och mellanstadieskola, förskola 
och många fritidsaktiviteter. En liten industri, B.R.A. Maskiner, 
fi nns på orten. Kollektivtrafi k fi nns längs väg 204, vilken går 
genom tätorten och här fi nns fl era busshållplatser.

Risk och störningar
Marken sluttar ner mot ån, på sina håll mycket brant,och på vissa 
sträckor fi nns, närmast ån, risk för ras eller skred, men ca 30-70 
meter från ån är det generellt sett ingen sådan risk. Exploatering 
bör föregås av geotekniska undersökningar.
Undantaget direkt in till stranden ligger marken med god marginal 
över den nivå där risk för översvämning kan föreligga. Den södra 
delen är mer låglänt och kräver större avstånd till stränderna. 
Färdig golvhöjd bör anges för att säkerställa att byggnader inte 
hamnar inom risk för översvämning. 
Väg 204 löper genom LIS-området. Hastigheten är skyltad till 50 
km/h varför bullerpåverkan är begränsad.
Hänsyn till dessa risker och störningar ska tas i framtida planering 
samt i samband med lovgivning. 

Infrastruktur
Utbyggt vägnät fi nns inom större delen av området. I vissa 
lägen, främst i söder, kan komplettering med kortare vägsträckor 
behövas för att kunna exploatera. 
Kollektivtrafi k fi nns längs väg 204 till och från Mullhyttan.
Kommunalt vatten och avlopp fi nns och större delen ingår i 
verksamhetsområdet för allmänna va-tjänster. I några lägen 
krävs komplettering av ledningsnätet men det bedöms som lätt 
att få till stånd.
El och bredband fi nns och kan byggas ut.

Foto: Bosse Björk
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LIS-område

- Kulturlämningen (D) bör inte exploateras och stor hänsyn bör 
tas till övriga lämningar som fi nns här (e, f och g).  

- hänsyn bör även tas till de öppna diken som fi nns strax väster 
om skogsravinen.

Södra delen av LIS-områden ingår i Mullhyttans vattenskydds-
område. Det är därför viktigt att ny bebyggelse ansluts till kom-
munala ledningsnätet.

Dessa hänsyn beaktas i planerings- och bygglovskedet

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny och kompletterande bostadsbe-
byggelse som ger utrymme för en naturlig utveckling av Mullhyt-
tans samhälle och som stärker underlaget för viktig service i 
Mullhyttan med omland. Detta utökar även möjligheterna att 
utveckla befi ntliga verksamheter i anslutning till Mullån, samt 
gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv arbets-
kraft till Mullhyttan och kommunen i övrigt. 
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Planer och bestämmelser
Detaljplanelagt till största delen, sånär som på områdena längst 
i söder och i norr. Syftet med LIS-området är förenligt med 
gällande översiktsplan då Mullhyttan är särkilt utpekat med avsikt 
att ges förutsättningar att utvecklas.

Konkurrerande intressen
Området är inte berört av några riksintressen. Lillån/Mullån är 
utpekad som värdefullt vatten.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- området närmast omkring ån har höga natur- och kulturvär-
den. Kvarndammen och hyttdammen med omgivning i södra 
delen har mycket höga kultur- och friluftsvärden (A). I ån fi nns 
öring och ett reproducerande bestånd av den sällsynta fl odpärl-
musslan. Det fi nns ett visst utrymme för ny bebyggelse längs 
med ån, särskilt i norra halvan av området, men en frizon på 
minst cirka 30 meter ska lämnas på båda sidor om ån. 

Förändring efter
granskning
Kartan har 
kompletterats med 
symbol som visar att 
ras- och skredrisk 
ska beaktas vid 
exploatering.
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Långvassen/Ängatorp - Multen

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya och komplettera befi ntliga bostäder och 
därmed bidra till en naturlig utveckling av områdena Långvassen 
och Ängatorp och Mullhytteområdet som helhet samt ge utökade 
möjligheter att utveckla befi ntlig badplats.

Läge
Området är beläget längs sjön Multens östra strand, ca 2 km 
nordväst om Mullhyttan.
LIS-området består av två delområden där det norra, Långvassen, 
till större delen utgörs av en grupp fritidshus och det södra, 
Ängatorp, utgörs av hus och små gårdsbildningar längs byvägen. 

Beskrivning
Hela sträckan genom Ängatorp ner till Mullhyttan samhälle kan 
betraktas som en långsträckt bygata. 
Norra delområdet består av ett fritidshusområde med utbyggt 
gatunät. Ett antal av husen används för året runtboende. Området 
runt bebyggelsen har tills nyligen varit beväxt med skog men har 
nu gallrats och huggits ut ordentligt vilket öppnat upp vackra vyer 
över sjön. Området ligger i ett vackert väster- till sydvästläge ner 
mot Multen och sluttar markant ner mot sjön
Södra delområdet som sträcker sig längs ån och byvägen är 
glesare bebyggt, här ingår utloppet i Mullån och söder om 
denna ligger badplatsen Brogaland. Området runt badplatsen 
fl ackt och relativt sankt, längre mot sydost blir det varierade 
kulturlandskapet svagt kuperat. 
Någon risk för ras eller skred bedöms inte föreligga och i båda 
delområdena fi nns gott om byggbara ytor även relativt nära 
stranden med god marginal till den nivå där risk för översvämning 
skulle föreligga. Området runt badplatsen är däremot låglänt, till 
stor del sankt och här är risken för översvämningar påtaglig. 
Marken bedöms lättbebyggd även om det i norr delvis är blockrikt. 

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Området består av skog, fritidshusområde/bebyggelse och odlad 
mark. Helhetsintrycket är ett vackert, småbrutet landskap. Längst 
i norr fi nns en produktionsskog som domineras av gran. Nedanför 
stugorna, mot vattnet, är det nyligen gallrat och glest med björk 
har lämnats. Naturvärdena är främst kopplade till äldre träd. 
Ön (A) i söder är bevuxen med äldre tall och gran. Äldre askar, 
lindar och lönnar växer i den östra delen av området i anslutning 
till bebyggelse. Äldre björkar och sälg fi nns spridda i det tidigare 
odlingslandskapet. I Lillån som rinner ut från Multen och vidare till 
Mullhyttan fi nns både öring och fl odpärlmussla (B).
Det fi nns ett stort antal kulturhistoriska lämningar omkring 
Skansen vid Ängatorp utanför LIS-området. Det är främst 
gruvhål men även fl er torplämningar (E och F). Det fi nns 
även kulturvärden knutna till det äldre odlingslandskapet med 
stenmurar, stenrösen, öppna diken.
Området gör till viss del skäl för namnet, Långvassen, då vissa 
delar i anslutning till Brogaviken är vassrika och svårtillgängliga. 
I Brogaviken ligger Brogalandet som erbjuder en fi n strand och 

en långgrund badplats (C). Tillgängligheten är god, det fi nns en 
rymlig parkeringsplats, stor gräsplan, omklädningshytter, brygga 
och en fl otte. Ett par broar går över Lillån som gör det möjligt att 
till fots gå längs stranden från Långvassen till Brogaland. Några 
stigar går genom och mellan delområdena, bland annat går det 
en fi n stig med spång över dikena genom skogen mellan sjön 
och Venhem. Den spångade stigen bör behållas för friluftslivet.
Tillgänglighet till stranden i det norra delområdet är i övrigt sämre 
då det delvis är i anspråkstaget av fritidshus. Privata bryggor fi nns 
längs med stranden. Söderut längs ån blir det mer tillgängligt för 
allmänheten i och med grusvägen som går nära och även korsar 
ån. Även här fi nns dock några privata fastigheter som går ända 
ner till stranden.

Exploateringsbedömning
Området har bra exploateringspotential avseende läge i 
förhållande till annan bebyggelse såväl som närhet till Mullhyttan 
och dess service. 
I det norra delområdet fi nns gott om ytor i västerläge med vackra 
vyer över sjön Multen, bra mark och befi ntliga vägar. 
I det södra delområdet är huvudsyftet med LIS-området att ån 
med dess strandskydd inte ska hämma naturlig förtätning av 
bebyggelsen längs byvägen i Ängatorp. 
Exploatering avser både utveckling av befi ntlig bebyggelse och 
förtätning men nybyggnader för såväl fritids- som åretruntboende. 
Området runt badplatsen vid Brogaland är lågtlänt och sankt. Här 
är bara utveckling av befi ntlig badplats aktuell.
Exploatering kan i många fall ske direkt intill befi ntlig väg men i 
vissa lägen torde smärre vägkompletteringar bli aktuellt. 
Teoretiskt kan ett 50-tal nya tomter tillskapas inom hela LIS-
området men sannolikt är ett 10-tal mer realistiskt, de fl esta i 
norra delområdet. 
Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det 
bedöms fördelaktigt, gäller även vid nybyggnad.
I Mullhyttan fi nns såväl dagligvarubutik, restaurang som annan 
kommersiell service samt låg- och mellanstadieskola, förskola 
och många fritidsaktiviteter. En liten industri, B.R.A. Maskiner, 
fi nns på orten. Kollektivtrafi k fi nns längs väg 204.

Risk och störningar
Någon risk för ras eller skred bedöms inte föreligga. I den norra 
delen fi nns gott om byggbara ytor, även relativt nra stranden, 
med god marginal till den nivå där risk för översvämning kan 
föreligga. Den södra delen av området är däremot låglänt, till stor 
del sankt och här är översvämningsrisker påtagliga.

Infrastruktur
Befi ntlig väg fi nns fram till och genom hela LIS-området. Viss 
förtätning går att göra längs befi ntligt vägnät men kortare 
vägsträckor behöver tillkomma i i vissa lägen, främst längst i norr.

Kollektivtrafi k fi nns längs väg 204 i Mullhyttan, cirka 2 kilometer 
söder om området.

Kommunalt vatten och avlopp saknas. Enskilda anläggningar 
gäller idag och sannolikt även framöver, även om gemensamma 
lösningar kan tänkas om det bedöms fördelaktigt. Vid badplatsen 
fi nns idag endast torrdass.
El och bredband fi nns och kan byggas ut vid behov.

Planer och bestämmelser
Större delen av det norra delområdet, Långvassen, är 
detaljplanelagt, i övrigt saknas reglering. Strandskydd med 100 
meter gäller. Förslag om utvidgning till 200 meter fi nns men 
väntas inte beslutas innan LIS-planen är antagen. 
Syftet med LIS-området är förenligt med gällande översiktsplan 
då hela kommunen ska ges förutsättningar att utvecklas. Området 
norr om Mullhyttan är särskilt utpekat för landsbygdsutveckling.

Konkurrerande intressen
Området ingår i och gränsar till ett riksintresse för naturvård, 
vilket i det här fallet handlar om sjön Multen. Värdeomdöme: 
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Klarvattensjö med bl.a siklöja, nors och öring samt relikta kräftdjur. 
Hela området ingår i naturvårdsöversikt. Omgivningarna består 
till viss del av gammalt odlingslandskap med rösen och hamlade 
lövträd. Ställvis urkalksten som ger upphov till mycket rik fl ora av 
såväl kärlväxter som kryptogamer. 
En eventuell exploatering är förenlig med syftet med riksintresset 
under förutsättning att inga utsläpp som påverkar sjöns 
vattenkvalitet görs. Krav på att tillse detta kommer att ställas i 
samband med bygglovförfarandet.
De delar som ingår i LIS-området omfattar i övrigt inte ytor med 
de värden som anges i riksintressets värdetexter varför detta inte 
anses kommer att påverkas negativt.
En kraftledning går genom områdets sydöstra del vilket ska 
beaktas vid exploatering.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt viss betydelse för 
strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- stora delar av området består av produktionsskog och 
bebyggelse och är till stor del redan ianspråkstaget.

- i ån fi nns ett reproducerande bestånd av den sällsynta 
fl odpärlmusslan. En frizon, på mellan 30 och 50 meter, ska 
hållas längs med Lillån/Mullån (B) där träden kan bevaras för att 
skapa en skuggig och bra miljö för den fi sk som fl odpärlmusslan 
är beroende av för sin rekrytering samt för att skydda ån mot 
erosion och näringsläckage. 

- vid badplatsen Brogarlandet (C) bör endast anläggningar som 
främjar friluftslivet tillåtas och hänsyn tas vid exploatering.

- hänsyn bör tas till de stenmurar, stenrösen och öppna diken 
som fi nns i området vid detaljplaneringen. Detsamma gäller 
kulturlämningar och de äldre träd som fi nns i området.

Dessa hänsyn beaktas i planerings- och bygglovskedet

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för viktig service i Mullhyttan, 
utökar möjligheterna att utveckla badplatsen vid Brogalandet, 
samt gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv 
arbetskraft till Mullhyttan och kommunen i övrigt. 
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Trumön/Gammelhyttan - Multen
LIS-området syfte
Utveckling av badet på Trumön samt möjlighet till viss ny eller 
kompletterande bebyggelse vid Gammelhyttan.

Läge
Området är beläget längs sjön Multens norra strand med 
utgörs egentligen av en halvö och bebyggelsen längst in i 
Gammelhytteviken. Ligger ca 6 km norr om Mullhyttan.

Beskrivning
LIS-området har spridd bebyggelse med tyngdpunkten i den lilla 
bybildningen Gammelhyttan i norra delområdet som är tämligen 
kuperad och består av rester av ett kulturlandskap som dock 
håller på att växa igen. Det södra delområdet ute på Trumön 
utgörs av en naturistbadplats belägen i en frodig lövskog, medan 
övriga delar av Trumön i huvudsak är beväxt med barrskog, på 
den västra delen dock nyligen avverkad.
Norra delen av området nås via den befi ntliga byvägen genom 
Gammelhyttan och det fi nns även väg ut på och över Trumön.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
En del av området ligger i Gammelhytteviken och består va-
rierat av barr- och lövskog, bebyggelse och ängsmark, medan 
en annan del ligger på udden Trumön och består av varierad 
natur med produktionsskog, åkermark samt ängs- och hagmark. 
Längst i öst på Trumön fi nns också ett litet lundartat område, 
samt en naturistbadplats.

I västra delen av Gammelhyttan ligger en skiktad granskog med 
inslag av grova aspar och äldre björk. Här fi nns också hassel 
och gott om död ved, en del med tickor. Marken är blockig och i 
norra delen fi nns stora stenblock. 
Öster om det norra delområdet fi nns ett stort, öppet parti som i 
jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering är klassad 
som äng. Under vår inventering bedömdes dock stora delar 
området som mindre värdefullt, p g a igenväxning och hög 
vegetation.

Granskogspartiet (A) har utmärkt naturvärde liksom skogen 
närmast runt omkring. Skogsdungarna i Gammelhyttan (B, C, 
D) är viktiga för att behålla det varierade intrycket i området. Om 
möjligt bör de fi nare ängsmarkerna (e och f) restaureras och 
bevaras, som ett passande och värdefullt inslag i den gamla 
bruksmiljön. Även äldre lövträden som fi nns i området är värde-
fulla ur den aspekten.  
På Trumön är de äldre träden längs vattnet viktiga. I den gamla 
kulturmiljön längst (G) fi nns hävdgynnad fl ora både på öppen 
mark och i gles björk- och aspdominerad skog som kontinuerligt 
röjs. Vid naturistbadet i öst (I) fi nns ett naturistbad som inramas 
av skog vilket är viktigt för det naturnära intrycket, för platsens 
funktion liksom längs stigen ner till badet. 

Nordöst om badplatsen fi nns ett lundartat skogsområde (H) 
med högt naturvärden. 
Det fi nns en stenmuren intill den gamla vägen (J) plus biotop-
skyddade diken som fi nns i produktionsskogen vid sjön. Även 
de äldre asparna i den södra delen av området har visst värde.

Exploateringsbedömning
LIS-området ligger inte nära de större vägarna men är via befi ntligt 
vägnät lätt att nå från Mullhyttan och länsväg 204. Eventuell 
exploatering i Gammelhyttan kan ske direkt mot befi ntlig byväg 
eller med små kompletteringar. Det saknas körväg fram till 
badplatsen på Trumön.

Marken är varierad och svårbedömd i vissa partier men 
bedöms generellt stabil och lätt att bebygga. Kompletterande 
undersökningar rekommenderas generellt vid exploatering.

I Gammelhyttan underlättas komplettering av befi ntlig bebyggelse 
och någon enstaka förtätning. Det kan möjligen tillkomma 3-4 
nya tomter. 

På Trumön gäller endast utveckling av badplatsen, som är av 
regionalt intresse.

Risk och störningar
Marken är generellt kuperad och med vissa brantare partier i 
norra delområdet. Kompletterande undersökningar bör göras 
vid eventuella exploateringar. I stort bedöms dock marken stabil, 
utan risk för ras eller skred. De ytor som skulle bli aktuella för 
exploatering ligger med god marginal över normal ytnivå.
Aktuellt område på Trumön är låglänt möjligen delvis sankt men 
eftersom det bara är utveckling av badplatsen som är aktuell här 
är översvämningrisken tämligen oväsentlig. 
Vägarna i området är små med mycket låg trafi kering varför 
trafi kbuller inte är en faktor.

Infrastruktur
Norra delområdet nås via den befi ntliga byvägen genom 
Gammelhyttan, som ansluter till länsväg 204 i Mullhyttans tätort, 
ca 6 km mot söder, och fortsätter ytterligare byar 5-6 km norrut 
där den dock tar slut. Det fi nns även väg ut på och över Trumön. 
Eventuell ny bebyggelse kan förläggas direkt intill befi ntlig byväg 
eller med relativt korta kompletteringar. Det fi nns väg fram till 
badets parkering men inte fram till själva badet, gångavstånd på 
ca 200 meter.

Kollektivtrafi k fi nns närmast längs 204 i Mullhyttan ca 6 km mot 
söder.

Kommunalt vatten och avlopp saknas. Enskilda lösningar gäller, 
även om vissa kan vara gemensamma. 
El och bredband och kan kompletteras om behov föreligger.

Planer och bestämmelser
Området är inte planlagt. Strandskydd med 100 meter gäller. 
Förslag om utvidgning till 200 meter fi nns men väntas inte 
beslutas innan LIS-planen är antagen. Syftet med LIS-området 
är förenligt med gällande översiktsplan då hela kommunen ska 
ges förutsättningar att utvecklas. Området norr om Mullhyttan är 
särskilt utpekat för landsbygdsutveckling.

Konkurrerande intressen
Multen är ett riksintresse för naturvården men de ytor som 
föreslås som LIS-område bedöms dels som naturlig förtätning av 
befi ntlig bebyggelse som kan hjälpa till att hålla kulturlandskapet i
Gammelhyttan öppet, där det idag håller på att växa igen. 
Eftersom aktuellt område på Trumön utgörs av ett naturistbad 
med ett regionalt upptagningsområde och endast utveckling 
av den befi ntliga verksamheten är aktuell här bedöms eb 
exploatering inte påverka riksintresset negativt.

Foto: Bosse Björk.
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LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad  betydelse 
för strandskyddets syften, undantaget naturistbadet vars värden 
stärks om det tillåts utvecklas. Området är lämpligt som LIS-
område med följande kommentarer:

- att hänsyn tas till granskogspartiet (A) i Gammelhyttan.

- att en zon på mellan 30 och 50 meter, generellt sett, behålls  
mellan strandlinjen och tillkommande bebyggelse, för att gynna 
det allemansrättsliga tillträdet.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stärker underlaget för viktig service i Mullhyttan, 
utökar möjligheterna att utveckla badplatsen Trumön, samt 
gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft 
till Mullhyttan och kommunen i övrigt. 
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Torhyttan - Multen

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya och komplettera befi ntliga bostäder 
och därmed bidra till en naturlig utveckling av Torhyttan och 
Mullhytteområdet.

Läge
Området är beläget i norra änden av Multen, på östra sidan av 
Tryggebodaviken. Det är ca 4 km till väg 204, varifrån närmaste 
tätorter är Mullhyttan ca 4 km mot öster och Hasselfors ca 5 km 
mot söder.

Beskrivning
Hela sträckan från Torhyttan ner till väg 204 kan betraktas som 
en långsträckt bygata med varierande gles bebyggelse. 
Norra delområdet består av ett välplanerat fritidshusområde med 
utbyggt gatunät. Ett fåtal av husen används för året runtboende. 
Det södra och betydligt mindre delområdet utgörs av södra 
stranden på en halvö med några bostadshus inne i Axsjöviken. 
I den nordvästra delen av LIS-området fi nns den lilla tjärnen 
Toren som ligger betydligt högre än Multen och som utgör ett 
tredje delområde.
Området är bitvis relativt kuperat och till större delen skogbeväxt 
men närmast runt bebyggelsen fi nns även öppna partier. Marken 
sluttar bitvis brant ner mot sjön Multen, mindre brant i det södra 
delområdet och mot Toren. 
Den bebyggda delen ligger i österläge mot Multen och i västerläge 
mot Toren. 
Generellt bedöms marken vara relativt lättbebyggd men på sina 
håll är det brant och här och var fi nns inslag med större block.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Torhyttan är ett mångfacetterat område, dominerat av 
fritidsbebyggelse i norra halvan, småskaligt jordbrukslandskap i 
nordligaste delen av udden och barrdominerad skog samt hyggen 
på södra halvan av udden. Hela sjön Multen är riksintresse 
för naturvård och ingår i naturvårdsöversikt över Örebro län, 
då den är näringsfattig och omgivningarna har en för trakten 
rik vegetation och fl ora. Naturvärden fi nns kopplade till den 
talldominerade strandskogen (D), där både gamla och döda träd 
förekommer. Det förekommer också ett fåtal äldre/grövre träd i 
området, t.ex. björk, gran, ask och en fl erstammig lind.

Det fi nns ett fåtal rösen i området, och en del stenmurar. Dessa 
kan ha ett naturvärde i och med de mikrohabitat som skapas 
av dem. Ett röse vid uddens nordspets ligger i anslutning till 
både vatten och öppen gräsmark, och kan på så vis ha ett visst 
naturvärde. I odlingslandskapet (B) fi nns även öppna diken som 
är biotopskyddade.

Den solbelysta slänten längs norra stranden (A) kan med sina 
varierande höjdnivåer och buskar tillhandahålla mikrohabitat 
som tilltalar många djur, särskilt fjärilar och andra insekter. Detta 
ger ett visst naturvärde. Med vissa skötselåtgärder, som bitvis 

årlig röjning, skulle släntens naturvärde kunna öka ytterligare.
I södra halvan av området, kopplat till det nutida och tidigare 
småskaliga jordbruket fi nns en del stenmurar och diken samt 
ett par rösen. Här fi nns också en gammal jordkällare (f) och 
i avverkningsskogen en ruin av något som kan ha varit en 
jordkällare eller en kolarekoja. I område B fi nns en ropasten 
(e), som ska ha använts av under roparrörelsen på 1800-talet. 
Det fi nns även en hyttlämning bland bebyggelsen (g), vilken är 
klassad som fast fornlämning. Hyttområdet klassas även som 
förorenad mark.
Stranden längs östra delen av udden är till stor del svårtillgänglig, 
men stranden i norra delen av området är väl utnyttjad av 
fritidsboende med bryggor, båtplatser och en stig längs vattnet.
I områdets nordvästra del går en stig in i strövvänlig skog som 
fortsätter utanför inventeringsområdet. Stigen och skogen kan 
dock tänkas vara värdefulla i rekreationssyfte för de fritidsboende 
i området.

Exploateringsbedömning
Ett område med medelgod exploateringspotential avseende läge 
i förhållande till annan bebyggelse, hygglig mark och befi ntliga 
vägar. 
Exploatering avser främst utveckling av befi ntlig bebyggelse 
samt förtätning men visst utrymme för nybyggnation fi nns också. 
Det fi nns fl era bra exploateringslägen med vackra vyer över 
sjön Multen. Strandlägen direkt intill befi ntlig väg torde vara 
intressantast.Teoretisk skulle områet rymma ett 30-tal nya tomter 
men mer realitiskt torde det röra sig om 5-10.
I Mullhyttan fi nns såväl dagligvarubutik, restaurang som annan 
kommersiell service samt låg- och mellanstadieskola, förskola 
och många fritidsaktiviteter. En liten industri, B.R.A. Maskiner, 
fi nns på orten. Kollektivtrafi k fi nns längs väg 204.
Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det 
bedöms fördelaktigt, gäller även vid nybyggnad. 

Risk och störningar
Marken sluttar bitvis brant ner mot sjön Multen i det norra 
delområdet men någon risk för ras eller skred bedöms ändå 
inte föreligga. Mot Toren och i det södra delområdet är 
höjdskillnaderna blygsamma. Geotekniska undersökningar bör 
ändå föregå exploatering.
Samtliga byggbara ytor ligger även nära stranden liggr med god 
marginal över nivån där översvämningsrisk föreligger.

Infrastruktur
Befi ntlig väg fi nns fram till och genom området. Befi ntligt gatunät 
kan i de fl esta fall nyttjas för komplettering av bebyggelse, i vissa 
läggen med någon smäre komplettering. 
Kollektivtrafi k fi nns längs väg 204, ca 4 kilometer bort.

Kommunalt vatten och avlopp saknas. Enstaka anläggningar 
gäller även vid nybyggnad, men kan vara gemensamma om 
det bedöms fördelaktigt. El fi nns och kan byggas ut. Bredband 
saknas.
 
Planer och bestämmelser
Detaljplanelagt i de båda norra delområdena medan det södra 
delområdet saknar detaljplaner eller liknande bestämmelser som 
reglerar markanvändningen. 
Strandskydd med 100 meter gäller. Förslag om utvidgning till 
200 meter fi nns men väntas inte beslutas innan LIS-planen 
är antagen. Syftet med LIS-området är förenligt med gällande 
översiktsplan då hela kommunen ska ges förutsättningar att 
utvecklas. Området väster om Mullhyttan, bl a Torhyttan, är 
särskilt utpekat för landsbygdsutveckling.

Konkurrerande intressen
Området ingår i riksintresse för naturvård, vilket i det här fallet 
handlar om sjön Multen. Värdeomdöme: Klarvattensjö med 
bl.a siklöja, nors och öring samt relikta kräftdjur. Hela området 
ingår i naturvårdsöversikt. Omgivningarna består till viss del Foto: Bosse Björk
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av gammalt odlingslandskap med rösen och hamlade lövträd. 
Ställvis urkalksten som ger upphov till mycket rik fl ora av såväl 
kärlväxter som kryptogamer. 
En eventuell exploatering är förenlig med syftet med riksintresset 
under förutsättning att inga utsläpp som påverkar sjöns 
vattenkvalitet görs. Krav på att tillse detta kommer att ställas i 
samband med bygglovförfarandet.
De delar som ingår i LIS-området omfattar i övrigt inte ytor med 
de värden som anges i riksintressets värdetexter varför detta inte 
anses kommer att påverkas negativt.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer: 

- slänten ner mot vattnet (A) samt remsan med gammal tallskog 
längs del av stranden på udden (D) lämnas som frizon vid 
exploatering, dels för dess naturvärde och dels för att utgöra en 
buffertzon mellan bad och fritidsaktiviteter och bebyggelse. Idag 

syns inte bebyggelsen särskilt mycket från stranden.

- ett avstånd på 30-35 meter ska hållas mellan tomterna och 
strandlinjen, för att natur- och friluftsvärdena inte ska påverkas.

- bebyggelse i sig påverkar inte riksintresset för naturvård i 
Multen, men det är viktigt att avlopp samordnas för att inte öka 
näringsbelastningen på sjön. 

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny eller utvecklad bostadsbebyggelse 
som ger utrymme för en naturlig utveckling av Hemsjöstrand men 
framförallt av Mullhytteområdet i stort. Det stärker underlaget för 
viktig service i Mullhyttan, samt gynnar näringslivets möjligheter 
att rekrytera attraktiv arbetskraft till Mullhyttan och kommunen i 
övrigt.
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Hemsjöstrand - Stora och Lilla Hemsjön

LIS-området syfte
Möjlighet att bygga nya och komplettera befi ntliga bostäder och 
därmed bidra till en naturlig utveckling av Hemsjöstrand och 
Mullhytteområdet.

Läge
Området är beläget på en ås mellan de båda sjöarna Stora och 
Lilla Hemsjön, den sistnämnda i väster. Det är ca 300 meter till 
väg 204 och närmaste tätorter är Mullhyttan ca 5 km mot öster 
och Hasselfors ca 6 km mot söder.

Beskrivning
Området utgörs av befi ntlig bostadsbebyggelse, främst fritids-
hus men med inslag av hus för året runtboende, som till större 
delen ligger längs en slingrande byväg. Området är vackert 
kuperat och ligger undantaget längst i söder med god marginal 
över sjöarnas ytnivå.
Marken sluttar ner mot stränderna, i österläge och västerläge 
mot Stora Hemsjön och i västerläge mot Lilla Hemsjön. Gene-
rellt bedöms marken vara relativt lättbebyggd men här och var 
fi nns block.

Natur-, kultur- och friluftsvärden
Större delen av området består av bebyggd tomtmark, med 
både blandskog och öppna gräsytor insprängt emellan. Den 
norra delen av området består av främst av produktionsskog, 
hyggen och ungskog.

Längs stranden i Lilla Hemsjön växer rikligt med vass, och bryg-
gor fi nns längs båda sjöarnas stränder.

Värden fi nns i stenmurar, äldre tallar, hagmarksträd, alléer och 
stora ädellövträd, diken och bäckar samt fornlämningsområdet i 
söder. Då stora delar av stränderna är privatiserade bör strand 
som är tillgänglig för allmänheten ej bebyggas och eventuellt 
också utvecklas för bättre tillgänglighet. 

Området ligger delvis högt över vattnet och består av skogs-
mark och bebyggelse. I den norra delen fi nns en äldre skog (A) 
med gran och tall. Strax söder om den fi nns en gles, skiktad 
blandskog (B) med gran, tall, björk samt yngre rönn. Söderut tar 
bebyggelsen vid. Här växer glest med björk, asp och tall där det 
inte är klippta ytor.

Gammelskogen (E) i nordost och området med vindskydd och 
grillstad (I) är viktiga för natur- och friluftsvärden liksom bland-
skogen (F) på grund av dess närhet till gammelskogen med 

dess betydels för djurlivet. Det lilla kulturminnesområdet (H) 
samt det fuktigare skogspartiet (G) vid vattnet innehåller värden 
som bör beaktas.

Exploateringsbedömning
Den samlade bedömningen är att området har en god exploate-
ringspotential och därutöver underlättar naturlig förtätning vilket 
gör det intressant som LIS-område. 

Det fi nns fl era bra exploateringslägen för enstaka bostäder runt 
om i området med vackra vyer över sjön i olika väderstreck. 
Lägen längs eller nära befi ntliga vägar bör vara intressantast. 
Teoretiskt skulle ett 20-30 nya tomter kunna tillskaps men mer 
realistiskt handlar det om 6-8.

Mullhyttan fi nns såväl dagligvarubutik, restaurang som annan 
kommersiell service samt låg- och mellanstadieskola, förskola 
och många fritidsaktiviteter. En liten industri, B.R.A. Maskiner, 
fi nns på orten. Kollektivtrafi k fi nns ca 300 meter mot söder längs 
väg 204.

Efter kompletterande samråd har den allra nordligaste delen av 
LIS-området på den östra sidan av sjön tagits bort.

Risk och störningar
Området är kuperat men inte så dramatiskt att det bedöms 
föreligga risk för ras eller skred. Höjden över vattnet är med god 
marginal över nivå där risk för översvämning ligger.

Infrastruktur
Befi ntlig väg fi nns fram till och genom området och kan nyttjas 
vid komplettering av bebyggelsen. För att nå vissa ytor behövs 
komplettering av väg göras, mellan 50 och 100 meter väg-
sträcka.

Kollektivtraik fi nns cirka 400 meter från området, längs väg 204.

Enskilda avloppslösningar, vilka kan vara gemensamma om det 
bedöms fördelaktigt, gäller tills vidare men det är inte uteslutet 
att området på sikt kan erhålla kommunalt vatten och avlopp.

El fi nns och bredband fi nns och kan byggas ut.

Planer och bestämmelser
Större delen av området på västra sidan Stora Hemsjön är 
planlagt medan området öster om sjön saknar detaljplaner eller 
liknande bestämmelser som reglerar markanvändningen. 
Strandskydd med 100 meter gäller. 
Syftet med LIS-området är förenligt med gällande översiktsplan 
då hela kommunen ska ges förutsättningar att utvecklas. Området 
väster om Mullhyttan är särskilt utpekat för landsbygdsutveckling.

Konkurrerande intressen
Området berör inga riksintressen. Det bedöms heller inte fi nnas 
några andra direkta konkurrerande intressen i området.

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt begränsad betydelse 
för strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- hänsyn tas till stenmurar, äldre tallar, hagmarksträd, alléer/
stora ädellövträd, diken och bäckar samt kulturminnesområdet 
(H) i söder. 

- hänsyn tas till områden A, G och H.

- i området saknas bad- och båtplats tillgänglig för allmänheten. 
Det är lämpligt att planera för dylik anläggning i området.

Foto: Bosse Björk
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LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger 
utrymme för en naturlig utveckling av Hemsjöstrand men fram-
förallt av Mullhytteområdet i stort. Detta stärker underlaget för 
viktig service i Mullhyttan, samt gynnar näringslivets möjligheter 
att rekrytera attraktiv arbetskraft till Mullhyttan och kommunen i 
övrigt. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen
avseende LIS 

(Landsbygdsutveckling i strandnära läge)

för kommunerna
Askersund, Laxå och Lekeberg

Foto: Rolf Wedding

Antagandehandling
KS ber Lekeberg
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Sammanfattning 

Sydnärkes Byggförvaltning har tagit fram ett tematiskt tillägg gemensamt för de tre 

kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg avseende landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (LIS). Sammanlagt föreslås 41 områden som av kommunerna har 

bedömts vara lämpliga för utveckling av landsbygden och som har bedömts vara av 

begränsad omfattning så att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses. 

Denna rapport är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram inför det 

kommande samrådet med länsstyrelsen samt andra myndigheter, sammanslutningar, 

föreningar och enskilda som har intresse av det tematiska tillägget. 

Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett genom-

förande av det tematiska tillägget kan antas medföra, d.v.s. en exploatering i föreslagna 

LIS-områden, jämfört med nollalternativet. Nollalternativet i MKB:n innebär att det 

tematiska tillägget inte genomförs. Det innebär vidare att de föreslagna översiktsplanerna 

för berörda kommuner genomförs fullt ut samt att antagna detaljplaner fortsätter att gälla. 

Påverkan på mark, landskap, kulturmiljö, djur, växter, vattenmiljöer och biologisk mång-

fald beror till stor del på lokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna 

övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativ påverkan 

finns i både nollalternativet samt i det tematiska tillägget, men det bedöms vara relativt 

lätt att undvika konflikter genom detaljstudier i den fortsatta planprocessen. Åtgärder kan 

också genomföras för att minska eller eliminera de negativa konsekvenserna. Det 

tematiska tillägget ger en tydlig styrning att optimera utnyttjandet av de områdena som är 

möjliga för en exploatering. 

Nedan sammanfattas konsekvenserna för väsentliga miljöaspekter. 

Transportsystemet 

Det tematiska tillägget kan medföra ett ökat trafikarbete eftersom boende på landsbygden 

ofta har två bilar i en familj. Samtidigt kan tillägget på lång sikt skapa underlag för utökad 

kollektivtrafik. Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med avseende på 

transportsystemet medföra obetydliga konsekvenser. 

Vattenmiljö 

Föreslagna LIS-områden bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten, under 

förutsättning att avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Vid exploatering på 

förorenade områden behöver föroreningsgraden och utbredningen klarläggas i samband 

med att detaljplaner tas fram och metoder bör tillämpas så att föroreningar inte sprids till 

vattenmiljöer. Vidare innebär det tematiska tillägget att ny bebyggelse etableras nära 

sjöar och vattendrag. Med en sådan utbyggnad följer sannolikt behov och önskemål om 

att nyttja sjöarna och vattendragen för båtliv. Att möjliggöra ett utvecklat båtliv är positivt 

för friluftslivet, men bör utformas så att inte vattenkvaliteten försämras.  

Det tematiska tillägget innebär en ökad belastning på sjöar och vattendrag. De negativa 

konsekvenserna som den ökade belastningen medför bedöms till viss del vägas upp av 

att i nollalternativet finns inga utpekade områden för strandnära exploatering. 

Nollalternativet innebär således att en exploatering kan genomföras längs med alla sjöar 
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inom kommunernas gränser och svårigheter kan då uppstå med att samla bebyggelsen i 

grupper. Möjligheterna till att etablera gemensamma avloppslösningar, infrastruktur och 

dyl. minskar. Sammantaget bedöms planförslaget medföra små negativa konsekvenser 

för vattenmiljön. Dock finns det förutsättningar för att konsekvenserna för vattenmiljön 

blir obetydliga om kommunerna i de kommande detaljplanerna reglerar 

dagvattenhantering och avloppslösningar. 

Naturmiljö och rekreation 

Då strandzoner generellt sett har höga biologiska värden kan en exploatering i de 

föreslagna områdena medföra negativ påverkan för den biologiska mångfalden i dessa 

områden. Konsekvenserna av en utbyggnad inom föreslagna områden bedöms inte bli 

stora eftersom ersättningsmiljöer finns i så stor utsträckning. Det finns dock risk att miljöer 

med högre värden för djur- och växtlivet påverkas indirekt genom att närheten till vattnet 

medför ökat tryck på att uppföra anläggningar vid vattnet eller siktröjning i värdefulla 

trädskikt. Samtidigt bedöms den genomförda naturinventeringen (som ligger till grund för 

det tematiska tillägget) ge förutsättningar för att påverkan på viktiga naturområden 

minimeras. Att inte peka ut områden (nollalternativet) medför en otydlig styrning och 

risken för spridning av enstaka bebyggelse och verksamheter är stor. Detta gäller 

framförallt områden som inte är skyddade genom lagstiftning. Sammanfattningsvis kan 

sägas att för de flesta föreslagna LIS-områden kommer naturmiljöer att omvandlas till 

exploaterade miljöer och det tematiska tillägget bedöms därav medföra små negativa 

konsekvenser med avseende på naturmiljö. 

Exploatering i de föreslagna områdena kan medföra både positiva och negativa 

konsekvenser för friluftslivet. Tillgängligheten eller upplevelsevärdet kan öka i ett område 

medan det i andra områden kan leda till det motsatta. Allt beroende på platsspecifika 

förhållanden. Tio av de 41 föreslagna LIS-områdena ligger inom riksintresse för friluftsliv. 

Friluftslivvärdena är främst kopplade till sjölivet. Under förutsättning att allmänna båthus, 

bryggor och iläggningsplatser förläggs till gemensamhetsanläggningar bedöms det 

tematiska tillägget medföra små positiva konsekvenser med avseende på rekreation. 

Kulturmiljö- och landskapsbild 

Bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av kulturlandskapets miljökvaliteter och 

befintlig landskapsbild. Inom föreslagna LIS-områden kan vissa kulturvärden komma att 

försvagas och landskapsbilden kan komma att påverkas negativt om inte den nya 

bebyggelsen anpassas till dessa värden. Positiva konsekvenser kan dock ses jämfört 

med nollalternativet eftersom kommunerna i det tematiska tillägget beskriver kultur-

värdena och landskapsbild inom varje LIS-område. Vilket i sin tur ger en bra grund för att 

lämpliga restriktioner kommer att anges i samband med bygglov. Sammantaget bedöms 

det tematiska tillägget medföra obetydliga konsekvenser avseende kulturmiljö och 

landskapsbild. 
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Klimatrelaterade risker 

Vid några av de föreslagna LIS-områdena föreligger risk för översvämning, ras eller 

skred. Dessa områden behöver för den skull inte vara olämpliga att bebygga eftersom 

åtgärder kan vidtas för att bygga säkert, t.ex. reglera avstånd till strandlinje vid bygglov, 

krav på ökad bärighet i mark etc. Därav bedöms det tematiska tillägget medföra 

obetydliga konsekvenser avseende klimatrelaterade risker. 

Ekonomiska och sociala aspekter 

Sammantaget bedöms det tematiska tillägget medföra måttliga positiva konsekvenser 

utifrån de ekonomiska och sociala aspekterna. De största positiva konsekvenserna 

bedöms vara att den kommunala och kommersiella servicen kan bibehållas eller till och 

med utvecklas på landsbygden samt att en inflyttning till kommunerna bedöms kunna 

bidra bl.a. till en större social trygghet, ökad ekonomisk balans och ökad social 

gemenskap.  
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1 Bakgrund 

Laxå, Askersund och Lekebergs kommuner har alla tagit fram förslag på nya översikts-

planer. Förslagen är för tillfället på samråd eller under utställning/granskning, d.v.s. de är 

inte antagna. Sydnärkes Byggförvaltning har nu tagit fram ett förslag på tematiskt tillägg 

gemensamt för de tre kommunerna avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

(LIS). 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en samrådshandling, d.v.s. framtagen inför 

det lagstadgade samrådet med länsstyrelsen samt andra myndigheter, sammanslutning-

ar, föreningar och enskilda som har intresse av planen. Detta för att få in synpunkter på 

planförslag och MKB. Efter samrådet tar kommunen fram ett reviderat planförslag och 

MKB.  

2 Miljöbedömning 

2.1 Behovsbedömning 

När en ny plan ska upprättas ska den enligt lagstiftning genomgå en behovsbedömning 

där det bedöms om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Ifall 

planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå en miljöbedömning. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska då upprättas, där den betydande miljöpåverk-

an som planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 

Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen) ska genom-

förandet av en översiktsplan och därmed ett tematiskt tillägg nästan undantagslöst antas 

medföra betydande miljöpåverkan p.g.a. sin geografiska utbredning.  

2.2 Samråd 

Samråd avseende MKB:ns avgränsning har genomförts med Länsstyrelsen i Örebro län. 

Länsstyrelsen bedömer, utifrån nu kända förhållanden, att kommunens förslag till 

avgränsning av MKB i stort överensstämmer med vad en MKB ska innehålla enligt 6 kap. 

12 § miljöbalken (MB). Länsstyrelsen vill dock poängtera att en MKB även ska innefatta 

en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant 

naturområde som avses i 7 kap. MB eller ett annat område av särskild betydelse för 

miljön samt en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller 

motverka betydande negativ miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen anser att kommunens förslag på geografisk och saklig avgränsning utgör 

en bra grund för framtagandet av MKB:n. Dock saknas ett förslag på tidsmässig 

avgränsning. Länsstyrelsen anser att den tidsmässiga avgränsningen främst bör omfatta 

tilläggets tidsperspektiv, men att den samtidigt kan variera beroende på olika 

miljöaspekter. 

Det är bra att kommunen har definierat den geografiska avgränsningen primärt till 

Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner, men samtidigt uppmärksammat att den 
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geografiska avgränsningen kan variera beroende på olika miljöaspekter såsom 

vattenmiljö. Vidare är det bra att kommunen har definierat den sakliga avgränsningen. Då 

förslaget till saklig avgränsning är relativt omfångsrikt är det dock viktigt att fokus ligger på 

den betydande miljöpåverkan som tilläggets genomförande kan antas medföra. Övriga 

aspekter, som inte är betydande miljöpåverkan, ska redovisas och konsekvensbeskrivas i 

tillägget. Länsstyrelen anser att den sakliga avgränsningen även ska omfatta förorenade 

områden, fornlämningar, miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB samt riksintressen enligt 3 

och 4 kap. MB. 

2.3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett genomför-

ande av det tematiska tillägget kan antas medföra, d.v.s. en exploatering i föreslagna LIS-

områden, jämfört med nollalternativet. I sin helhet ska miljöbedömningen bidra med 

underlag om viktiga miljöaspekter, så att dessa kan integreras i planen. I ett större 

perspektiv kan miljöbedömningen bidra till att ekologiska hållbarhetsaspekter lyfts i 

planen. 

 

3 Avgränsning 

3.1 Geografisk avgränsning 

Geografiskt omfattar MKB:n primärt Laxå, Askersund och Lekebergs kommuner och 

konsekvenserna för väsentliga miljöaspekter beskrivs på en övergripande strategisk nivå. 

För en del aspekter, t.ex. vattenmiljö, är det geografiska påverkansområdet större. För 

andra miljöaspekter, såsom t.ex. landskapsbild, är det mer relevant att beskriva 

konsekvenserna specifikt för respektive utpekat LIS-område och dess närområde. 

3.2 Saklig avgränsning 

Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan 

som kan antas uppkomma. Följande miljöaspekter har bedömts utifrån nedanstående 

motiveringar vara av vikt att beakta inom ramen för MKB-arbetet: 

 Transportsystemet – bullernivåer och utsläpp till luft kan påverkas. 

 Vattenmiljö – strandnära exploatering kan påverka vattenmiljön bl. a genom 

hantering av dagvatten. 

 Naturmiljö och rekreation - djur, växter och biologisk mångfald påverkas generellt 

av exploatering. Bebyggelse i strandnära områden kan förändra allmänhetens 

tillgång till vatten. 

 Kulturmiljö och landskapsbild - bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av 

kulturlandskapets miljökvaliteter och befintlig landskapsbild. 
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 Klimatrelaterade risker - strandnära bebyggelse är ju generellt särskilt utsatt för 

ras och skred i samband med förhöjda vattenflöden och översvämningar. 

 Ekonomiska och sociala aspekter – landsbygdsutveckling kan påverka under-

laget för att kunna upprätthålla kommersiell service. Tillgängligheten till naturen 

kan förändras och därmed livskvalitén. 

När det arbetas fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, ska miljökonsekvens-

beskrivningen vara översiktlig, se till helheten och inte gå in på detaljer för varje delom-

råde som behandlas i det tematiska tillägget. Miljökonsekvenserna specifikt för varje 

enskilt föreslaget LIS-område i det tematiska tillägget till översiktsplanen beskrivs inte i 

denna miljökonsekvensbeskrivning. 

3.3 Tidsmässig avgränsning 

Det tematiska tillägget kommer efter antagande att gälla fram till det att den anses 

inaktuell och ersätts med en ny eller upphävs. Aktualitetsprövning ska ske varje mandat-

period (vart 4:e år). Enligt planhandlingen sträcker sig det tematiska tillägget fram till 

2035. Detta utgör även MKB:ns tidsmässiga avgränsning. Vissa åtgärders miljöeffekter 

och miljöutmaningar kan sträcka sig längre än till planeringsperiodens slut. I den mån det 

är möjligt, rimligt och relevant behandlar miljökonsekvensbeskrivningen även dessa 

effekter.  

 

4 Alternativ 

4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet i denna miljöbedömning innebär att det tematiska tillägget inte genomförs. 

Nollalternativet innebär vidare att de föreslagna översiktsplanerna för berörda kommuner 

genomförs fullt ut samt att antagna detaljplaner fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär 

att den strandnära exploateringen sker fragmenterat och utan anslutning till kommunens 

VA-nät.  

4.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Transportssystemet  

Nollalternativet bedöms inte medföra några förändringar avseende transporter jämfört 

med nuläget. 

Vattenmiljö 

Nollalternativet innebär att den strandnära exploateringen sker fragmenterat och utan 

anslutning till kommunens VA-nät. En sådan utveckling skulle kunna medföra ökad 

belastning på recipienter i form av näringsämnen från privata avlopp. Nollalternativet 

bedöms därmed ha små negativa konsekvenser med avseende på vattenmiljö. 

Naturmiljö och rekreation 

En spridd utbyggnad som nollalternativet innebär bedöms medföra större konsekvenser 
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för naturmiljön än om man har en styrning till särskilt utpekade områden med mindre 

känslig natur. Totalt sett medför dock nollalternativet sannolikt att färre strandnära 

områden exploateras, vilket är positivt för växter och djur. Nollaternativet varken ökar eller 

minskar tillgängligheten till sjöar och vattendrag. Sammanfattningsvis bedöms 

nollaternativet medföra obetydliga konsekvenser för naturmiljön och rekreation. 

Kulturmiljö och landskapsbild 

Nollaternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser, då exploatering av 

strandnära områden kan ske längs alla sjöar inom kommunernas gränser. Kommunerna 

har dock möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom 

prövningar i samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning. Trots detta är 

risken större att kulturmiljöintressena och landskapsbild inte hanteras på rätt sätt när 

bedömningen sker i varje enskilt fall. Vidare innebär nollalternativet att utbyggnad utförs 

fragmenterat vilket medför större inverkan på landskapsbilden än samlad bebyggelse. 

Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser med 

avseende på kulturmiljö och landskapsbild. 

Klimatrelaterade risker 

Nollalternativet bedöms inte medföra några förändringar avseende klimatrelaterade risker 

jämfört med nuläget. 

Ekonomiska och sociala aspekter 

Sjönära tomter är alltid attraktiva. I nollalternativet får man svårigheter att erbjuda 

attraktiva boendeformer, vilket i sin tur kan medföra att utflyttningen från kommunerna 

ökar, eller att man som ”nybyggare” väljer en annan kommun att bosätta sig i. 

Utflyttningen ökar risken för nedskärningar i både serviceutbud och kollektivtrafik. 

Nollalternativet bedöms därav medföra små negativa konsekvenser. 

4.3 Planförslag 

Askersund, Laxå och Lekbergs kommuner har många sjöar och stränder, men långt ifrån 

alla lämpar sig för landsbygdsutveckling i strandnära läge. För att utreda vilka områden 

som är mest lämpade har ett antal kriterier satts upp. Dessa har använts vid prioritering 

av områdena.  

Förutom kriterierna i 7 kap 18 § MB om LIS-områden har en exploateringsinventering 

samt en inventering av natur-, kultur och friluftsvärden använts som utgångspunkt för 

framtagande av lämpliga LIS-områden i kommunerna. T.ex. har områden med mycket 

höga natur- eller friluftsvärden tagits bort. 

I exploateringsinventeringen har följande parametrar bedömts: platsens attraktivitet i 

förhållande till vattnet, förutsättningar för att nå området med bil eller med kollektivtrafik, 

förutsättningarna för att bygga väg i området, förutsättningarna för att lösa vatten och 

avlopp till och inom området, markens beskaffenhet och topografi avseende att ingen risk 

för ras och skred föreligger men även om området är lättbyggt eller inte. Bedömning av 

översvämningsrisk, avstånd till service och då främst dagligvarubutik, förskola och skola 

men även lokala arbetsplatser och verksamheter finns också med i inventeringen.  
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Utifrån genomförda inventeringar har lämpliga områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen tagits fram. Följande områden föreslås i planhandlingen: 

 

Askersunds kommun 

 

Figur 1. Föreslagna LIS-områden i Askersunds kommun. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning. 
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Laxå kommun 

 

Figur 2: Föreslagna LIS-områden i Laxås kommun. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning. 
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Lekebergs kommun 
 

 

Figur 3: Föreslagna LIS-områden i Lekebergs kommun. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning. 
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5 Metod och bedömningsgrunder 

Konsekvenserna av det tematiska tillägget och nollalternativet bedöms och redovisas i 

text. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljömål, 

riktvärden, miljökvalitetsnormer etc. Bedömningsstegen delas in i små, måttliga, stora 

eller mycket stora konsekvenser, vilka kan vara positiva eller negativa. 

Mycket stora konsekvenser 

Konsekvenser för riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-nivå (till exempel 

Natura 2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer). 

Stora konsekvenser 

Konsekvenser för riksintressen eller värden av regional betydelse. 

Måttliga konsekvenser 

Konsekvenser av kommunal betydelse.  

Små konsekvenser 

Konsekvenser av mindre eller lokal betydelse. 

Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs omfattning 

av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av konsekvenser. Att 

exempelvis ett riksintresse påverkas ger i det första steget indikationen att man bör 

hamna högt på skalan (mycket stora eller stora konsekvenser). Men omfattningen av den 

påverkan som ett planförslag leder till kan betyda att den slutliga bedömningen av 

konsekvenser skiljer sig från riktmärket. Att ett riksintresse berörs betyder inte per auto-

matik att planförslaget medför stora eller mycket stora konsekvenser. Påverkan kan vara 

av mycket begränsad omfattning eller endast beröra en mindre del av intresseområdet. 

5.1 Källor 

Underlaget för beskrivning av förutsättningarna inom de olika miljöaspekterna som 

konsekvensbedöms i kap 6 har i första hand hämtats från förslag till planhandlingar 

(Askersund m.fl, 2014) samt den genomföra natur- och friluftsinventeingen (Sydnärkes 

Miljöförvaltning, 2014) som ligger grund för planförslaget. 
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6 Konsekvenser av planförslaget 

6.1 Transportsystemet 

6.1.1 Bedömningsgrunder 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan  

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig.” 

Frisk luft 

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.” 

Bara naturlig försurning 

”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för 

vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosions-

hastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål 

och hällristningar.” 

6.1.2 Förutsättningar 

LIS-område Lekhyttan – Lekhytteån ligger intill E18 och områdena Backgården – 

Borasjön och Korsbacken – Borasjön ligger intill E20. E18 och E20 utgör riksintresse för 

kommunikationer.  

LIS-området Mariedamm – Skiren ligger nära järnvägen som omfattas av riksintresse för 

järnväg.  

Enligt planförslaget kommer ovanstående områden inte att exploateras så att det står i 

strid med riksintressena. 

Följande LIS-områden ligger relativt nära större vägar (mindre än 500 meter): 

Rönneshytta - Klampenhov- Multen- vid riksväg 50 

Rönneshytta - Sjöbacken- Multen- vid riksväg 50 

Zinkgruvan - Trysjön/Viksjön- vid länsväg 592 

Åmmeberg - Åmmelången- vid länsväg 586 

Stora Forsa - Vättern- vid riksväg 50 

Olshammar - Vättern- vid riksväg 49 

Stenboda - Klasnäs- Östra Laxsjön 

Hasselfors - Teen Svartån- vid länsväg 511 

Röfors - Mellansjöviken Västra Laxsjön- vid länsväg 205. 

Rävelns Camping - Östra Laxsjön- vid väg 205 

Korsbacken - Borasjön- vid E20 

Backgården - Borasjön- vid E20 
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Sannerud - Camping – Tiveden Unden- vid länsväg 575 

Sannerud - Unden- vid länsväg 575 

 

Lekhyttan - Lekhytteån vid E18 

Hidingebro - Svartån- vid länsväg 204  

Kvistbro/Gropen - Svartån vid länsväg 204  

Mullhyttan - Lillån/Mullån vid länsväg 204  

Hemsjöstrand - Stora och Lilla Hemsjön – vid länsväg 204  

 

6.1.3 Konsekvenser av planförslaget  

Planförslaget kan medföra ett ökat trafikarbete eftersom boende på landsbygden ofta har 

två bilar i en familj. Samtidigt kan planförslaget på lång sikt skapa underlag för utökad 

kollektivtrafik. Vid de LIS-områden som ligger närmare än 500 meter till större vägar eller 

järnväg bör särskild hänsyn tas till trafikbuller vid detaljplanering. Sammanfattningsvis 

bedöms planförslaget med avseende på transportsystemet medföra obetydliga 

konsekvenser. 

 

Foto 1: Bro över Svartån inom det föreslagna LIS-området Hidingebro – Svartån. Källa Sydnärkes 
Byggförvaltning. 

6.1.4 Åtgärdsförslag 

 Fördjupad analys i samråd med länstrafiken om hur kollektivtrafiken kan 

utvecklas i samband med ny bebyggelse. 

 I samband med detaljplaneringen av bebyggelse bör hänsyn tas till avstånd från 

transportled eller behovet av att sätta in andra åtgärder för att undvika störningar 

från trafikbuller. 
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6.2 Vattenmiljö 

6.2.1 Bedömningsgrunder 

Riksintressen  

Nedanstående riksintressen berörs av det tematiska tillägget (Sydnärkes Miljöförvaltning, 

2014). 

 Hela Kyrksjön (LIS-område Lerbäck) - riksintresse för naturvård.  

 Löcknasjön (LIS-område Rönneshytta) - riksintresse för naturvård.  

 Övriga delar av Vättern; Duvfjärden, Kärrafjärden, Storvättern (LIS-områdena 

Åmmeberg-Ulvön, Åmmeberg-Kärrudden, Hammar, Bastedalen, Olshammar och 

Stora Forsa) - riksintresse rörligt friluftliv och turism.  

 Delar av Duvfjärden (LIS-områdena Bastedalen och Olshammar) - riksintresse 

för naturvård och för friluftsliv.  

 Delar av Storvättern (LIS-område Stora Forsa) - riksintresse för naturvård.  

 Unden (LIS-områdena Ullsand och Sannerud, Sannerud-Camping Tiveden) - 

riksintressena för friluftsliv, naturvård samt rörligt friluftsliv och turism.  

 Hela sjön Multen i Lekebergs kommun (LIS-områdena Torhyttan, Långvassen 

och Trumön-Gammelhyttan) - riksintresse för naturvård. 

 Delar av sjön Multen i Askersunds kommun (LIS-områdena Rönneshytta-

Klampenhov och Rönneshytta-Sjöbacka) - riksintresse för naturvård. 

 Delar av Lekhytteån (LIS-område Lekhyttan) - riksintressena för naturvård och 

kulturmiljövård. 

Miljökvalitetsnormer  

Nedanstående information om miljökvalitetsnormer har inhämtats från databasen VISS 

(Vatteninformationssystem Sverige) en sammanställning av statusklassificeringar och 

miljökvalitetsnormer redovisas även i Bilaga 1. För de flesta vattenförekomster som 

berörs av planförslaget finns miljökvalitetsnormer framtagna. Stora Hemsjön och Lilla 

Hemsjön i Lekebergs kommun samt Kyrksjön, Löcknasjön, Skiren, Trysjön/Viksjön och 

Multen i Askersunds kommun har dock ej statusklassificerats eller givits några 

miljökvalitetsnormer. Generellt gäller att de senaste bedömningarna, som i vissa fall 

frångår statusklassificeringen från 2009, är angivna som arbetsmaterial i VISS och 

därmed ej fastställda. 

 Tisaren - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. Sjön 

är påverkad av övergödning. Sedimenten i sjön vid impregneringsanläggningarna utanför 

Åsbro är kraftigt förorenade av bland annat koppar, arsenik och krom. Sjön är dessutom 
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påverkad av vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, samt av 

reglering. 

 Vättern (Kärrafjärden) - God ekologisk status 2021 och God kemisk 

ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. Sjön 

är påverkad av övergödning. Det förekommer vandringshinder i anslutning till 

vattenförekomsten. Sedimenten i sjön är förorenade av metaller (främst zink och bly). 

 Vättern (Duvfjärden) - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 

2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. Det 

förekommer vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. 

 Vättern (Storvättern) - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 

2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag.  

(För de fem ovanstående vattenförekomsterna har angivits betydande påverkan från 

förorenade områden) 

 Teen - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska- och kemiska ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) bedömts 

som god. Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i 

vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan från miljögifter. 

 Toften - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms sjöns ekologiska status 

dock som god. Det förekommer vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. Sjön 

regleras aktivt för vattenkraftändamål. Uppgifter om dygnsreglering finns, vilket kan verka 

stressande för akvatisk flora och fauna.  

 Skagern - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. 

Fiskar och andra djur kan inte vandra naturligt i vattensystemet, eftersom vattendragen till 

sjön och utloppet har definitiva vandringshinder som människan har byggt.  

 Västra Laxsjön - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms sjöns ekologiska status 
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dock som god. Det förekommer vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. I 

avrinningsområdet ligger Västra Laxsjöns sågverk som givit upphov till föroreningar i 

mark/sediment. Det finns uppgifter att sjön är negativt påverkad av reglering till förmån för 

vattenkraftsutvinning.  

 Östra Laxsjön - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska- samt ytvattenstatus bedömts som god. Det förekommer 

vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. 

 Unden - God ekologisk status 2015 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som god och den kemiska ytvattenstatusen 

(exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms sjöns ekologiska status dock som måttlig. 

Sjön är utsatt för påverkan från försurning, men kalkning gör att pH och fisk kan hållas på 

en för sjön naturlig nivå. Det förekommer vandringshinder i anslutning till 

vattenförekomsten. 

 Multen (Lekebergs kommun) – God ekologisk status 2015 och God kemisk 

ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som god och den kemiska ytvattenstatusen 

(exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. Det förekommer 

vandringshinder i anslutning till vattenförekomsten. Sjön är måttligt reglerad. 

 Lillån vid Vekhyttan - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 

2015 

År 2009 har vattendragets ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms vattendragets ekologiska 

status dock som god. Vandringshinder finns i anslutning till vattenförekomsten. 

 Svartån från Garphytteåns utlopp till Logsjön-Lillåns utlopp - God ekologisk status 

2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har vattendragets ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Samma bedömning föreligger idag. 

Reglering och vandringshinder bedöms påverka fisksamhället negativt. 

 Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp - God 

ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har vattendragets ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) som god. Idag bedöms vattendragets ekologiska 

status dock som otillfredsställande. Indikationer finns att vattendragets fisksamhälle är 

påverkat av reglering och vandringshinder. Vattnet är generellt mycket grumligt och tidvis 

starkt grumligt med mycket höga slamhalter av suspenderade ämnen. 

 Åmmelången – God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 
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År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som otillfredsställande och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) bedöms inte uppnå god status, och denna 

bedömning kvarstår. Miljöproblem som ligger till grund för denna bedömning är över-

gödning, miljögifter samt förändrade habitat genom fysisk påverkan. Uppmätta halter av 

bly och kadmium ligger över gränsvärdena, och sjön är starkt påverkad av utläckande 

kobolt, koppar, zink och arsenik från Venafältets gruvområde samt zink från 

Johannesborgs gruvområde.  

 Borasjön - God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som otillfredsställande och den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) bedöms som god. Sjön är försurningspåverkad 

och har höjts två gånger till följda av att den används som vattenreserv för ett kraftverk i 

Laxå. Sjöhöjningen har medfört att sjöbotten präglas av stubbar, träd och material från 

marker som dränkts. Vattnet är mycket brunfärgat. 

 Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena - God ekologisk status 

2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska ytvatten-

statusen (exklusive kvicksilver) bedöms som god. Samma bedömning föreligger idag. 

Vattendraget är påverkat av närmiljön och har måttliga övergödningsproblem. Vidare 

förekommer artificiella vandringshinder i vattenförekomsten vilka bedöms påverkan 

fisksamhällen negativt. 

 Lekhytteån mellan Leken och Garphytteån - God ekologisk status 2021 och God 

kemisk ytvattenstatus 2015 

År 2009 har sjöns ekologiska status bedömts som måttlig och den kemiska ytvatten-

statusen (exklusive kvicksilver) bedöms som god, och denna bedömning kvarstår. 

Indikationer finns att vattendragets fisksamhälle är påverkat av reglering och 

vandringshinder. 

Strandskydd 

I 7 kap. MB finns bestämmelser om strandskydd. Skyddet avser att trygga allmänhetens 

tillgång till vattenområden och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 

växtliv. Strandskydd gäller 100 meter från strandkanten både i vatten och på land. 

Strandskydd gäller för alla sjöar och vattendrag. Skyddet kan utvidgas till 300 meter. 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål 

Ingen övergödning 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vatten.” 

Levande sjöar och vattendrag 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
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landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

Grundvatten av god kvalité 

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 

livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” 

Myllrande våtmarker 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas 

och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.” 

6.2.2 Förutsättningar 

Följande ytvatten används idag för dricksvattenförsörjning enligt VISS:  

 Skagern  

 Unden  

 Tisaren  

 Vättern  

 Svartån 

För Tisaren finns ett vattenskyddsområde vilket de tre aktuella LIS-områdena utanför 

Åsbro delvis berörs av. Längs strandlinjen löper vattenskyddsområdets sekundära 

områdesgräns 30 meter från strandkant. Vidare berörs sydöstra delen av LIS-området 

Mullhyttan av vattenskyddsområdet för grundvattnet i Mullhyttan (nedlagd vattentäkt). 

LIS-området Mariedamm-Skiren i Askersunds kommun ligger delvis inom Mariedamms 

vattenskyddsområde (grundvatten). Inom LIS-området Räveln ligger stranden som vetter 

mot öst (Östersjön) inom Norruddens vattenskyddsområde.  

För Vättern finns ett vattenskyddsområde som LIS-områdena Bastedalen, Olshammar 

och Stora Forsa delvis berörs av. Vattenskyddsområdet sträcker sig 50 m upp på land. 

Vattenförsörjningsplaner har tagits fram för Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner 

(Sweco, 2010). I vattenförsörjningsplanerna pekas prioriterade dricksvattenförekomster 

ut, d.v.s. vattenförekomster (yt- och grundvatten) som kan vara av intresse för den 

allmänna dricksvattenförsörjningen. Nedan redovisas vilka dessa är samt motiv till varför 

de har bedömts vara prioriterade:  

 Grundvattenförekomsten Karlslundsåsen-Åsbromagasinet. LIS-området Norra 

Åsbro vid Tisaren ligger delvis inom buffertzonen för grundvattenförekomsten. 

Delar av den idag nyttjas som vattentäkt (Åsbro vattentäkt) och avses att göra så 

även i framtiden. Grundvattenförekomsten är även en betydande regional resurs 

och kan komma att användas som vattentäkt för andra samhällen.  

 Grundvattenförekomsten Hallsbergsåsen-Godegårdsområdet. LIS-området 

Mariedamm-Skiren berörs av grundvattenförekomsten. Förekomsten nyttjas idag 

som vattentäkt för Mariedamm. 
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 Grundvattenförekomsten Olshammaråsen, Stenboda-Rockebroområdet. LIS-

områdena Stenboda-Klasnäs och Revelns Camping vid Östra Laxsjön berörs av 

förekomsten. Nyttjas idag som vattentäkt för Laxå (Norrudden). 

 Finnerödjaåsen, Ullsandsmoområdet, har bedömts vara en potentiell reserv-

vattentäkt för Finnerödja. LIS- området Ullsand- Unden berörs av området. 

 Östra Laxsjön, LIS-områdena Stenboda - Klasnäs och Revelns Campning. Östra 

Laxsjön utgör reservvattentäkt för Laxå, Röfors, Hasselfors och Mullhyttan. 

 Grundvattenförekomsten Närkeslätten, LIS-områdena Kvistbro/Gropen och 

Hidingebro. Består av en större sandstensformation. Rymmer ett flertal enskilda 

vattentäkter. 

 Sjön Skagern, LIS-områdena Herrgårdsfallet, Sjövik och Otterbäcksand. Skagern 

har mycket bra vattenkvalitet och utgör idag vattentäkt för enskild vattenför-

sörjning i närheten av sjön. I framtiden kan Skagern bli aktuell som 

reservvattentäkt för Finnerödja samhälle.  

 Sjön Unden, LIS-områdena Ullsand, Undenebotten, Sannerud-Camping Tiveden, 

Sannerud, och Sannerud- Kättlefallet. Unden utgör råvattentäkt för Sannerud och 

bedöms att vara en viktig och väl fungerande dricksvattentäkt även för framtida 

bruk.  

 Vättern, LIS-områdena Ulvön, Kärraudden, Hammar, Bastedalen, Olshammar, 

Stora Forsa. Sjön fungerar idag som vattentäkt för ett flertal kommuner. Vättern 

bedöms av Askersunds kommun vara en viktig och väl fungerande dricksvatten-

täkt även för framtida bruk. 

 Svartån. Svartån utgör råvattentäkt för Fjugesta. Svartån utgör även råvattentäkt 

för Örebro (och indirekt Lanna). När Fjugesta erhåller dricksvatten från Örebro 

kommer Svartån fortfarande vara råvattentäkt för Fjugestas dricksvatten-

försörjning. Avrinningsområdet till Svartån är omfattande, det är endast LIS-

områdena Kvistbro/Gropen och Hidingebro som ligger i direkt anslutning till 

Svartån.  

I den aktuella delen av Vättern finns Natura2000-områdena Norra Vättern (fågeldirektivet 

och art- och habitatdirektivet) samt Vättern (norra) (art- och habitatdirektivet).  

Kommunerna har idag inga dagvattenstrategier- eller policys.  

6.2.3 Konsekvenser av planförslaget  

Enligt planförslaget finns det angivet i 23 av totalt 41 LIS-områden att ett befintligt 

kommunalt vatten- och avloppssystem som vid behov kan byggas ut. För flertalet av 

dessa områden anges dock ofta en reservation vilket exempelvis kan vara ytligt liggande 

berg eller svårkorsad järnväg. För 18 av resterande områden anges att befintliga avlopps-

anläggningar består av enskilda lösningar och att så även kommer att vara fallet vid 

nybyggnad, dock förordas en gemensam avloppslösning i de flesta fall. För några av 

dessa områden anges dock att delar av kommande byggnationer kommer att kunna 

Page 457 of 559



  

   

 
 

17 (35) 
 
 RAPPORT 

 

 

MKB - LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN 

 
 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

MY c:\users\seymag\desktop\lis\150902-mkb_justerad efter ändring åmmeberg- åmmelången 10.docx 

 

kopplas på det befintliga kommunala VA-nätet. Ett ökande antal enskilda avlopps-

anläggningar kan innebära en negativ påverkan på vattenmiljön. Dock har inga av de 

sjöar där enskilda avloppslösningar planeras bedömts vara övergödda. Föreslagna LIS-

områden bedöms därför inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten, under förut-

sättning att bl a avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. 

Nybyggnationen kan påverka dagvattnets kvalitet negativt och därmed även berörda 

grund- och ytvatten. Påverkan beror framför allt på ett ökat trafikarbete och tillkommande 

belastning från avlopp. Så långt det är möjligt bör enskilda avloppslösningar undvikas. 

Vid förtätning kan andelen hårdgjorda ytor öka vilket kan medföra att större volymer 

vatten leds till recipienten snabbare än tidigare. Det kan finnas behov att avsätta mark för 

fördröjning av dagvatten. 

För ett flertal av de föreslagna LIS-områdena förekommer en markering i VISS om att det 

finns ett identifierat förorenat område. När sådana områden ska exploateras är det av stor 

vikt att föroreningssituationen klarläggs i samband med att detaljplan tas fram. Åtgärder 

för att förhindra att föroreningar sprids till närliggande vattenmiljöer kan behöva vidtas vid 

exploateringen.  

 

Foto 2: Båthamn inom det föreslagna LIS-området Bastedalen-Vättern. Källa Sydnärkes Byggförvaltning. 
 

Ett flertal av de föreslagna LIS-områdena är belägna inom bedömda påverkansområden 

för prioriterade dricksvattenförekomster och/eller vattenskyddsområden. Det är av största 

vikt att exploatering genomförs på ett sådant sätt att vattenkvaliteten inte påverkas 

negativt och att förutsättningarna för ett gott vattenskydd kan upprätthållas. Viktiga frågor 

att ta ställning till och utreda är möjlig anslutning till kommunalt VA, möjlighet för 

gemensamhetsanläggningar i stället för enskilda avlopp, dagvattenhantering och 

hantering av förorenade områden.  

Vid exploatering följer sannolikt behov och önskemål om att nyttja angränsande vatten-

miljöer för båtliv. Att möjliggöra ett utvecklat båtliv är positivt för friluftslivet, men bör 

utformas så att inte en försämring av vattenkvaliteten sker. Att anlägga båtbryggor och 
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övrigt arbete i vatten definieras enligt miljöbalken som vattenverksamhet och kan i visst 

utförande påverka vattenmiljöer. Vid behov av att anlägga bryggor för fritidsbåtar är det 

lämpligt om kommunen verkar för att dessa i hög grad samlas till gemensamhets-

anläggningar i syfte begränsa ytan där vattenmiljöer påverkas. Att samla bryggor innebär 

även att stränder inte behöver tas i anspråk i samma utsträckning. 

Det tematiska tillägget innebär en ökad belastning på sjöar och vattendrag. De negativa 

konsekvenserna som den ökade belastningen medför bedöms till viss del vägas upp av 

att exploateringen kan utföras samlat. Vilket innebär att möjligheterna till att etablera 

gemensamma avloppslösningar, infrastruktur och dylikt ökar. Sammantaget bedöms 

planförslaget medföra små negativa konsekvenser för vattenmiljön. Dock finns det 

förutsättningar för att konsekvenserna för vattenmiljön blir obetydliga om kommunerna i 

de kommande detaljplanerna reglerar dagvattenhantering och avloppslösningar. Vidare 

bör föroreningssituationen klarläggas i samband med att detaljplan tas fram. 

6.2.4 Åtgärdsförslag 

 Verka för att bryggor för fritidsbåtar förläggs till gemensamhetsanläggningar. 

 I flertalet fall anges i plandokumentet att befintligt VA relativt enkelt kan byggas ut 

vid behov. Dock anges ofta en reservation vilket exempelvis kan vara ytligt 

liggande berg, svårkorsad järnväg eller att förstärkning av anläggningen behövs. 

Möjligheten att kunna bygga ut befintliga system samt om kapaciteten vid 

anläggningarna är tillräcklig bör utredas närmre inom varje LIS-område. 

 Där anslutning till kommunalt VA inte är möjlig bör kommunerna förorda 

gemensamhetsanläggningar istället för enskilda lösningar. 

 Vid förtätning är det viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka platser som är 

strategiskt viktiga att spara och utveckla utifrån omhändertagande av dagvatten 

och att säkerställa att dagvattensystemen inte är underdimensionerade.  

 För de områden där föroreningar har identifierats är det av stor vikt att 

föroreningssituationen klarläggs i samband med att detaljplan tas fram. Åtgärder 

för att förhindra att föroreningar sprids till närliggande vattenmiljöer kan behöva 

vidtas vid exploateringen.  
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6.3 Naturmiljö och rekreation 

6.3.1 Bedömningsgrunder 

Natura 2000-område och riksintresse för naturvård 

Natura 2000 är ett nätverk inom EU där värdefulla naturområden som är av särskilt 

intresse ur naturvårdssynpunkt pekas ut. I 3 kap.3 § MB pekas mark- och vattenområden 

ut som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt och som så långt som möjligt ska 

skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  

Strandskydd 

I 7 kap. MB finns bestämmelser om strandskydd. Skyddet avser att trygga allmänhetens 

tillgång till vattenområden och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 

växtliv. Strandskydd gäller 100 meter från strandkanten både i vatten och på land. 

Strandskydd gäller för alla sjöar och vattendrag. Skyddet kan utvidgas till 300 meter. 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål 

Levande skogar 

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som 

den biologiska mångfalden bevaras. Kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” 

Ett rikt växt- och djurliv 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 

och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 

och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 

med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 

Myllrande våtmarker 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas 

och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.” 

Ett rikt odlingslandskap 

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” 

6.3.2  Förutsättningar 

Vättern utgör Natura 2000-område, inget LIS-område ligger direkt inom själva Natura 

2000-områdena men sex av de föreslagna LIS-områdena ligger i anslutning till Vättern. 
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Följande 15 av de 41 föreslagna LIS-områdena ligger helt eller delvis inom riksintresse 

för naturvården: 

Åsbro – Estabo – Tisaren 

Lerbäck – Kyrksjön 

Rönneshytta – Löcknasjön 

Rönneshytta - Klampenhov – Multen (Askersunds kommun)  

Rönneshytta - Sjöbacka – Multen (Askersunds kommun) 

Bastedalen – Vättern 

Olshammar – Vättern 

Stora Forsa – Vättern 

Torhyttan – Multen 

Lågvassen – Multen 

Trumön - Gammelhyttan - Multen 

Ullsand – Unden 

Sannerud – Unden 

Sannerud-Camping Tiveden – Unden 

Lekhyttan – Lekhytteån 

Tio av de 41 föreslagna LIS-områdena ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och 

turism. Där Vättern och Unden är riksintresse för rörligt friluftsliv och turism. 

Friluftslivvärdena är främst kopplade till sjölivet. 

I Tabell 1 nedan redovisas fördelningen av markanvändningen inom de föreslagna LIS-

områdena.  

Tabell 1: Ungefärlig fördelning av markanvändning inom de föreslagna LIS-områdena. 

Markanvändning Area (km2) 

Öppen mark 2,9 

Odlad mark 0,7 

Skogsmark (barr) 3,0 

Skogsmark (löv) 0,2 

Vatten 0,07 

Sankmark (total) 0,2 

6.3.3 Konsekvenser av planförslaget  

Som kan utläsas ur Tabell 1, utgörs den största andelen mark inom LIS-områdena av 

skogsmark. Delar av dessa områden kommer vid ett genomförande av det tematiska 

tillägget bli bebyggd tomtmark och därav bedöms förslaget ha en negativ inverkan på 

miljömålet Levande skogar.  

Sjön Multen är klassad som riksintresse för naturvård bl a på grund av att den är en 

näringsfattig klarvatten sjö med lövträd runt i stort sett hela sjön. Även fiskfaunan och 

förekomsten av relikta kräftdjur, den rika floran i områdena med urkalksten samt det 

gamla odlingslandskapet i omgivningarna är anledningar varför Multen är klassad som 
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riskintresse (Länsstyrelsen, 2011a). I planförslaget anges att för de tre föreslagna LIS-

områdena kring Multen är det enskilda avloppslösningar som är aktuellt. En exploatering i 

dessa tre områden bedöms kunna medföra negativa konsekvenser för riksintresset 

Multen om inte avloppsfrågan löses på ett tillfredställande sätt. Samma bedömning görs 

för LIS-området Ullsand vid Unden som klassas som riksintresse bl a för sitt klara vatten. 

I övrigt bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser för berörda riksintressen 

för naturvården. 

I Tabell 1 kan utläsas att några LIS-områden består av odlad, öppen mark eller sank-

mark. Delar av dessa områden kommer vid ett genomförande av det tematiska tillägget 

bli bebyggd tomtmark. Miljömålet Rikt odlingslandskap och Myllrande våtmarker uttrycker 

att odlad mark respektive våtmarker ska bevaras. Den totala arealen våtmark inom de 

förslagna LIS-områdena är dock inte så stor att det bedöms inverka på miljömålet. 

Andelen odlad mark och öppen mark är dock större. Samtidigt bedöms planförslaget 

innebära att byar ”lever upp” och att öppen ängsmark hålls efter.   

 

Foto 3: Lövrik och lummig skog vid det föreslagna LIS-området Ullsand - Unden. Källa: Natur- och 
friluftsinventeringen, Sydnärkes Miljöförvaltning. 
 

Då strandzoner generellt sett har höga biologiska värden kan en exploatering i de 

föreslagna områdena medföra negativ påverkan för den biologiska mångfalden i dessa 

områden. Konsekvenserna av en utbyggnad inom föreslagna områden bedöms inte bli 

stora eftersom ersättningsmiljöer finns i så stor utsträckning. Det finns dock risk att miljöer 
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med högre värden för djur- och växtlivet påverkas indirekt genom att närheten till vattnet 

medför ökat tryck på att uppföra anläggningar vid vattnet eller siktröjning i värdefulla 

trädskikt.  

Samtidigt bedöms den genomförda natur- och friluftsinventeringen (som ligger till grund 

för det tematiska tillägget) ge förutsättningar för att påverkan på viktiga naturområden 

minimeras. Att inte peka ut områden (nollalternativet) medför en otydlig styrning och 

risken för spridning av enstaka bebyggelse och verksamheter är stor. Detta gäller framför 

allt områden som inte är skyddade genom lagstiftning.  

Det är även viktigt att det vid detaljplanering och bygglov tas hänsyn till de natur- och 

friluftsvärden som beskrivs i den genomförda inventeringen. Sammanfattningsvis kan 

sägas att för de flesta föreslagna LIS-områden kommer naturmiljöer att omvandlas till 

exploaterade miljöer och det tematiska tillägget bedöms därav medföra små negativa 

konsekvenser med avseende på naturmiljö. 

Exploatering i de föreslagna områdena kan medföra både positiva och negativa 

konsekvenser för friluftslivet. Tillgängligheten eller upplevelsevärdet kan öka i ett område 

medan det i andra områden kan leda till det motsatta. Allt beroende på platsspecifika 

förhållanden. Tio av de 41 föreslagna LIS-områdena ligger inom riksintresse för rörligt 

friluftsliv och turism. Friluftslivvärdena är främst kopplade till sjölivet. Under förutsättning 

att allmänna båthus, bryggor och iläggningsplatser förläggs till gemensamhets-

anläggningar bedöms det tematiska tillägget medföra små positiva konsekvenser med 

avseende på rekreation. 

6.3.4 Åtgärdsförslag 

 Även om ett strandområde kan anses vara ianspråktaget ska strandskyddets 

intressen tillgodotas, tillexempel behövs ytor för allemansrättslig passage vid 

sjöarnas stränder. 

 Risken för privatisering av allemansrättslig tillgänglig mark utanför tomtgräns 

behöver beaktas i samband med detaljplanering och bygglovsgivning. 

Bestämmelser om markering av tomtgräns kan vara ett sätt att minska risken. 

 Vid bygglov och detaljplanering bör hänsyn tas till de natur-, kultur och frilufts-

värden som beskrivs i den genomförda natur- och friluftsinventeringen och som 

tagits fram som underlag för det tematiska tillägget. 

 

6.4 Kulturmiljö och landskapsbild 

6.4.1 Bedömningsgrunder 

Fornlämningar 

Kulturminneslagen (KML) omfattar bestämmelser kring fasta fornminnen, byggnads-

minnen och kyrkliga kulturminnen. Fasta fornlämningar har allmänt skydd och omfattas 

av ett skyddsavstånd. Det är förbjudet att ändra, skada, täcka eller ta bort en fornlämning.  
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Riksintresse 

 Delar av nordvästra kusten av Borasjön (LIS-områdena Korsbacken och 

Backgården) – riksintresse för kulturmiljövård 

 Delar av Åmmeberg (LIS-område Åmmeberg - Åmmelången) - riksintresse för 

kulturmiljövård 

 Delar av Lekhyttan (LIS-område Lekhytteån - Lekhyttan) - riksintresse för 

kulturmiljövård 

 Delar av samhället Lerbäck (LIS-område Lerbäck – Kyrksjön) - riksintresse för 

kulturmiljövård 

 
Regeringens nationella miljökvalitetsmål  
 
Ett rikt odlingslandskap 

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks." 

En god bebyggd miljö 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 

och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljö-

anpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas." 

6.4.2 Förutsättningar 

Med kulturmiljö avses miljöer som tydligt avspeglar vår historia och som berättar om 

mänsklig verksamhet inom området i förfluten tid. Helhetsmiljöer och historiska samband 

är lika viktiga som enskilda lämningar. Ort- och platsnamn har kulturvärden och det 

immateriella kulturarvet såsom berättelser och traditioner har stor betydelse för 

kulturmiljöns karaktär. 

I planförslaget beskrivs de kulturvärden som finns inom respektive LIS-områden även 
landskapsbilden för respektive beskriv kort. 

Fem av de föreslagna LIS-områdena ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljövård. 

Riksintressena utgörs av: 

 Åmmeberg - Industrimiljö, gruv- och bruksort från 1800-talets mitt, delvis med 

belgisk-influerad arkitektur.  

 Ramundenboda - Klostermiljö och anhalt vid den medeltida Eriksgatan med 

lämningar efter senmedeltida kloster och f.d. kyrkplats samt tidigare plats för 

gästgiveri.   

Page 464 of 559



   

 
 

 

 

24 (35) 
 
RAPPORT 

2016-05-03 

 

MKB - LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

MY c:\users\seymag\desktop\lis\150902-mkb_justerad efter ändring åmmeberg- åmmelången 10.docx 
 

 

 Lekhyttan – Bymiljö med bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Inom området 

finns välbevarad bebyggelse, småskaligt odlingslandskap och lämningar efter 

avhyttan som togs ur bruk år 1776. 

 Lerbäck – Sockencentrum som utgörs av ett f.d. administrativt centrum med 

tidigare kommunhus, skolhus, gästgiveri samt en kyrkobyggnad från 1700-talet. 

 

 

Foto 4: Stenmur vid det föreslagna LIS-området Sannerud. Källa: Natur- och 

friluftsinventeringen, Sydnärkes Miljöförvaltning. 

 

Totalt finns 18 fornlämningar inom de 41 föreslagna LIS-områdena. 

6.4.3 Konsekvenser av planförslaget  

Bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av kulturlandskapets miljökvaliteter och 

befintlig landskapsbild. Inom föreslagna LIS-områden kan vissa kulturvärden komma att 

försvagas och landskapsbilden kan komma att påverkas negativt om inte den nya 

bebyggelsen anpassas till dessa värden. Positiva konsekvenser kan dock ses jämfört 

med nollalternativet eftersom kommunerna i det tematiska tillägget beskriver kultur-

värdena och landskapsbild inom varje LIS-område. Vilket i sin tur ger en bra grund för att 

lämpliga restriktioner kommer att anges i samband med bygglov. Sammantaget bedöms 

det tematiska tillägget medföra obetydliga konsekvenser avseende kulturmiljö och 

landskapsbild. 
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6.4.4 Åtgärdsförslag 

 I samband med detaljplanering och bygglov bör särskild hänsyn tas till 

landskapsbild. 

 Vid bygglov och detaljplanering bör hänsyn tas till de kulturvärden som beskrivs i 

den genomförda natur- och friluftsinventeringen och som tagits fram som 

underlag för det tematiska tillägget. 

6.5 Klimatrelaterade risker 

6.5.1 Bedömningsgrunder 

Översvämningsrisker i fysisk planering - Rekommendationer för markanvändning vid 

nybebyggelse (Länsstyrelserna, 2006). 

Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna (Länsstyrelserna, 

2012). 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål  

 

God bebyggd miljö 

 ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 

och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöan-

passat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 

främjas.” 

6.5.2 Förutsättningar 

I planförslaget anges att det finns risk för ras och skred vid de föreslagna LIS-områdena 

som ligger efter Lillån/Mullån och Svartån. För samtliga av dessa områden anges att 

risken framförallt finns närmast åarna. Cirka 30-70 meter från åarna bör det generellt inte 

finnas någon risk för ras och skred. I planförslaget nämns också för LIS-område 

Åmmeberg – Ulvön – Vättern att marken generellt bedöms ha god stabilitet trots att den 

delvis är kuperad. Vid bebyggelse bör en närmare utredning göras eftersom en stor del 

av marken i området utgörs av utfyllnadsmassor. 

Enligt Länsstyrelsens ras- och skredriskanalys bedöms det även finnas förutsättningar för 

ras i LIS-områdena Rönnesta Sjöbacka – Multen, Mariedamm – Skiren, Stenboda 

Klasnäs – Östra Laxsjön, Trumön-Gammelhyttan - Multen samt Hemsjöstrand - Stora & 

Lilla Hemsjön. Vidare anses förutsättningar för skred föreligga inom förljande LIS-

områden: Åmmeberg - Åmmelången, Åmmeberg Kärraudden Vättern och Olshammar 

Vättern. 

I Tabell 2 nedan redovisas de LIS-områden där det enligt planförslaget råder någon form 

av översvämningsrisk. 
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Tabell 2: De LIS-områden som innehar kommentarer i planförslaget gällande översvämningsrisk. 

LIS-område Kommentar i planförslag avseende översvämningsrisk 

Åsbro – Tisarbaden - 

Tisaren 

Lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida 

översvämningar bör utredas. 

Åsbro-Norra Åsbro -Tisaren Lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida 

översvämningar bör utredas. 

Åsbro -Estabo -Tisaren Längst i väster krävs markfyllnad för att minska 

översvämningsrisken. 

Lerbäck - Kyrksjön Längst i väster torde en viss uppfyllnad behövas om den ska 

bebyggas. 

Rönneshytta -Löcknasjön Lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida 

översvämningar bör utredas. 

Rönneshytta-Klampenhov - 

Multen 

Längst in norr finns låglänta och sanka partier närmast stranden 

där det kan finnas risk för översvämning. 

Åmmeberg-Ulvön - Vättern Marken är delvis låglänt och risk för översvämningar kan inte 

uteslutas. Om dessa ytor endast används för golfbanor och inte 

bebyggelse kan detta accepteras. 

Hammar - Vättern Inom den västligaste delen samt det östra området som är 

låglänt behöver ett gott avstånd till stranden hållas.  

Bastedalen - Vättern  Vissa ytor inne i viken bör höjas något men övrigt finns ingen 

risk för översvämning. 

Olshammar - Vättern Undantaget området intill småbåtshamnen bedöms det inte 

finnas risk för översvämningar. 

Stora Forsa -Vättern Längst inne i Forsaviken finns låglänta och sanka partier där det 

kan finnas risk för översvämning. Här är dock ingen 

bostadsbebyggelse aktuell. 

Stenboda-Klasnäs – Östra 

Laxsjön 

Undantaget allra närmast stranden bedöms ingen 

översvämningsrisk föreligga. 

Hasselfors - Svartån/Teen Översvämningsrisken bedöms generellt vara låg men enstaka 

punkter alldeles intill vattnet kan vara utsatta. 

Hasselfors-Sundet - Toften Översvämningsrisken bedöms generellt vara låg men enstaka 

punkter alldeles intill vattnet kan vara utsatta. 

Röfors-Kärr - Västra Laxsjön Lägsta golvnivå som är lämplig för att undvika framtida 

översvämningar bör utredas. 
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LIS-område Kommentar i planförslag avseende översvämningsrisk 

Röfors - Laxån Översvämningsrisken bedöms generellt vara låg men enskilda 

punkter längs ån kan vara utsatta och bör studeras närmare. 

Revelns Camping - Östra 

Laxsjön 

Eftersom området är låglänt finns viss risk för översvämningar 

men det finns ingen historia av översvämning här varför risken 

bedöms som mycket liten. 

Korsbacken - Borasjön Undantaget längst in i viken finns ingen risk för översvämning. 

Backgården - Borasjön Översvämningsrisken bedöms generellt vara låg, men risk för 

översvämning i några partier bör studeras närmare i samband 

med exploatering. 

Sjövik - Skagern Undantaget längst ut på udden, så bedöms risken för 

översvämning som mycket liten. 

Otterbäcksand -Skagern Undantaget området allra närmast stranden i de centrala 

delarna där campingplatsen är belägen finns ingen risk för 

översvämning. 

Ullsand - Unden Mellan stranden och den lilla väg som går ner till området finns 

risk för översvämning. 

Sannerud-Camping Tiveden 

- Unden 

Undantaget allra närmast stranden bedöms ingen 

översvämningsrisk föreligga. 

Vekhyttan - 

Vekhytteån/Lillån 

Hänsyn till risk för översvämning ska tas i framtida planering 

samt i samband med lovgivning. 

Hidingebro -Svartån Undantaget direkt intill stranden ligger marken med god 

marginal över den nivå där risk för översvämning föreligger. 

Kistbro/Gropen -Svartån Undantaget direkt intill stranden ligger marken med god 

marginal över den nivå där risk för översvämning föreligger. 

Mullhyttan- Lillån/Mullån Undantaget direkt intill stranden ligger marken med god 

marginal över den nivå där risk för översvämning föreligger. 

Långvassen-Ängatorp - 

Multen 

Den södra delen av området är låglänt, till stor del sankt och 

översvämningsriskerna här är påtagliga. Inga 

översvämningsrisker förekommer i norra delen av området. 

 

6.5.3 Konsekvenser av planförslaget  

I Tabell 2 redovisas de LIS-områden som innehar kommentarer i planförslaget gällande 

översvämningsrisk. Vid intensiva regn och höga flöden riskerar översvämningar och 

överbelastning av VA-nätet att föroreningar och näringsämnen sprids till sjöar, vatten-

drag. Områdena i Tabell 2 behöver för den skull inte vara olämpliga att bebygga eftersom 
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åtgärder kan vidtas för att bygga säkert, t.ex. reglera avstånd till strandlinje vid bygglov, 

krav på ökad bärighet i mark etc. Därav bedöms det tematiska tillägget medföra 

obetydliga konsekvenser avseende klimatrelaterade risker. 

6.5.4 Åtgärdsförslag 

 Vid bygglov och detaljplanering bör hänsyn tas till de bedömningar som finns i 

det tematiska tillägget avseende ras och skred samt översvämningsrisker. 

6.6 Ekonomiska och sociala aspekter 

6.6.1 Bedömningsgrunder 

Regeringens nationella miljökvalitetsmål  
 
God bebyggd miljö 

 ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 

och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljö-

anpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas.” 

Riksintressen  

Nedanstående riksintressen berörs av det tematiska tillägget (Sydnärkes Miljöförvaltning, 

2014). 

 Hela Zinkgruvan (LIS-område Trysjön/Viksjön) omfattas av riksintresse för 

värdefulla ämnen och mineral. 

 Delar av Herrgårdsfallet (LIS-område – Skagern) omfattas av riksintrese för 

energiproduktion, vindbruk. 

6.6.2 Förutsättningar 

Att planera långsiktigt hållbart innebär utöver de ekologiska aspekterna, att planera 

socialt och ekonomiskt hållbart. Genom att ta t.ex. ta hänsyn till, och arbeta med de 

sociala aspekterna i den fysiska planeringen kan en god livsmiljö främjas. En god livsmiljö 

bygger dels på en god fysisk miljö, men även på andra sociala aspekter, så som trygghet, 

hälsa, social gemenskap och delaktighet. God samhällsekonomi är också en naturlig del 

av en hållbar samhällsutveckling. Utgångspunkterna är t.ex. hög sysselsättningsgrad, re-

gional balans, rättvis och jämn fördelning av levnadstandarderna och ekonomisk tillväxt.  

Genom att arbeta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar landsbygds-

utveckling i strandnära lägen, finns möjligheter för kommuner som idag har en stagnerad 

befolkningstillväxt eller till och med en negativ befolkningstillväxt att skapa boenden i de 

attraktiva strandnära lägen och på det sättet attrahera nya kommuninvånare. Förutom en 

inflyttning till kommunen kan LIS-områden innebära att en omflyttning sker inom 

kommunen.  
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För Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner, som även har en stor andel besökande 

turister, öppnar även LIS-områdena upp för en ökad möjlighet till turism. 

Målet med planförslaget är att skapa förutsättningar för attraktiva strandnära områden för 

bostäder, både permanent- och fritidsboenden, och inom ett fåtal områden för 

turismverksamhet.  

6.6.3 Konsekvenser av planförslaget  

Planförslaget bedöms kunna medföra ett ökat underlag för den kommersiella- och 

kommunala servicen i de mindre orter som LIS-områdena ligger i anslutning till. En ökad 

befolkning, både permanent- och fritidsboende medför även en ökad social gemenskap 

och trygghet.  

Ett fåtal LIS-områden ligger på ett så stort avstånd från närmaste service och kollektiv-

trafik, alternativt ligger inom ett idag mycket glest bebyggt område, att man kan ställa sig 

frågande till om området kan komma att långsiktigt bidra till positiva sysselsättnings-

effekter eller ökat serviceunderlag. En utveckling av permanentboenden inom dessa 

områden kan istället på sikt ge negativa ekomiska konsekvenser för kommunen som 

måste förse området med skolskjuts, hemsjukvård osv. Dessa områden bedöms även 

kunna bli helt beroende av bilen som transportmedel och medför långa transportsträckor 

för barn och ungdomar. I dessa lägen är det därför av stor vikt att göra insatser för att 

anpassa vägar, gång- och cykelvägar så att detta kan nyttjas av alla, även de oskyddade 

trafikanterna, så att det inte uppstår en säkerhetsrisk och ett stort bilberoende.   

 

Foto 5: Nya hus inom det förslagna LIS-området Sjövik- Skagern. Källa Natur- och friluftsinventeringen, 
Sydnärkes Miljöförvaltning. 
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En utbyggnad i LIS-områdena kommer bidra till en ökad tillgänglighet för de boende till 

naturen, vilket kommer att inverka positivt på folkhälsan. Det är dock av stor vikt att värna 

den allemansrättliga tillgängligheten och villkoren för djur- och växtliv till strandlinjen inom 

respektive LIS-område. Genom den naturinventering som tagits fram, finns goda 

möjligheter till detta.  

För de två LIS-områdena som ligger inom riksintresset för värdefulla ämnen och 

mineraler samt riksintresset för vindbruksproduktion, skulle en framtida utbyggnad kunna 

medföra konflikter mellan de boende och riksintressena. En eventuell framtida ex-

ploatering av mark för vindbruk och gruvdrift kan medföra negativ påverkan på närboende 

genom t.ex. buller, förändrad landskapsbild samt förändrade fastighetsvärden. 

Sammantaget bedöms det tematiska tillägget att medföra måttliga positiva 

konsekvenser utifrån de ekonomiska och sociala aspekterna. De största positiva 

konsekvenserna bedöms vara att den kommunala och kommersiella servicen kan 

bibehållas eller till och med utvecklas på landsbygden samt att en befolkningsinflyttning 

till kommunerna bedöms kunna bidra bl.a. till en större social trygghet, ökad ekonomisk 

balans och ökad social gemenskap. Vidare bedöms det tematiska tillägget kunna ge ett 

ökat antal arbetstillfällen inom turismnäringen.  

6.6.4 Åtgärdsförslag 

 Säkra trygga transportvägar för de oskyddade trafikanterna inom de områden 

som föreslås inom mycket glest befolkade områden alternativt långt från service. 

 

 Säkerställa den allemansrättliga tillgängligheten och villkoren för djur- och växtliv 

till strandlinjen inom respektive LIS-område.  

 

7 Samlad bedömning 

I kapitlet följer en samlad bedömning av miljökonsekvenser samt en bedömning av 

planförslaget i förhållande till relevanta nationella miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen 

Skyddande ozonskikt, Storslagen fjällmiljö, Säker strålmiljö, Giftfri miljö och Hav i balans 

samt levande kust och skärgård har i det här sammanhanget inte ansetts som relevanta, 

varför de inte finns med i den samlade bedömningen. Sammanställningen redovisas i två 

tabeller. 

Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till stor del på 

detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna övergripande nivå 

bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativa konsekvenser finns för alla 

områden men det bedöms vara relativt lätt att undvika konflikter genom detaljstudier. 

Åtgärder kan också genomföras som minskar eller eliminerar de negativa 

konsekvenserna. 
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Tabell 3: Samlad bedömning av miljökonsekvenser 

Miljöaspekter Kommentarer Bedömning 

planförslag 

Transportsystemet  Planförslaget kan medföra ett ökat trafikarbete eftersom 

boende på landsbygden ofta har två bilar i en familj. 

Samtidigt kan planförslaget på lång sikt skapa underlag för 

utökad kollektivtrafik. Sammanfattningsvis bedöms 

planförslaget med avseende på transportsystemet medföra 

obetydliga konsekvenser. 

Obetydliga 

konsekvenser 

Vattenmiljö  Föreslagna LIS-områden bedöms inte påverka miljö-

kvalitetsnormerna för vatten, under förutsättning att 

avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Det 

tematiska tillägget innebär en ökad belastning på sjöar och 

vattendrag. De negativa konsekvenserna som den ökade 

belastningen medför bedöms till viss del vägas upp av att i 

nollalternativet finns inga utpekade områden för 

strandnära exploatering. 

Små negativa 

konsekvenser 

Naturmiljö och 

rekreation 

Då strandzoner generellt sett har höga biologiska värden 

kan en exploatering i de föreslagna områdena medföra 

negativ påverkan för den biologiska mångfalden i dessa 

områden. Konsekvenserna av en utbyggnad inom 

föreslagna områden bedöms inte bli stora eftersom 

ersättningsmiljöer finns i så stor utsträckning. Samtidigt 

bedöms den genomförda naturinventeringen (som ligger till 

grund för det tematiska tillägget) ge förutsättningar för att 

påverkan på viktiga naturområden minimeras. 

 

Friluftslivvärdena är främst kopplade till sjölivet. Under 

förutsättning att allmänna båthus, bryggor och 

iläggningsplatser förläggs till gemensamhetsanläggningar 

bedöms det tematiska tillägget medföra små positiva 

konsekvenser med avseende på rekreation. 

Små negativa 

konsekvenser 

avseende 

naturmiljö 

 

 

 

 

Små positiva 

konsekvenser 

avseende 

rekreation 

Klimatrelaterade 

risker 

Vid några av de föreslagna LIS-områdena föreligger risk för 

översvämning. Dessa områden behöver för den skull inte 

vara olämpliga att bebygga eftersom åtgärder kan vidtas för 

att bygga säkert, t.ex. reglera avstånd till strandlinje vid 

bygglov, krav på ökad bärighet i mark etc. 

Obetydliga 

konsekvenser 
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Miljöaspekter Kommentarer Bedömning 

planförslag 

Landskapsbild och 

kulturmiljö 

Bebyggelse står ofta i konflikt med värnandet av 

kulturlandskapets miljökvaliteter och befintlig 

landskapsbild. Inom föreslagna LIS-områden kan vissa 

kulturvärden komma att försvagas och landskapsbilden kan 

komma att påverkas negativt om inte den nya bebyggelsen 

anpassas till dessa värden. Positiva konsekvenser kan dock 

ses jämfört med nollalternativet eftersom kommunerna i 

det tematiska tillägget beskriver kulturvärdena och 

landskapsbild inom varje LIS-område. Vilket i sin tur ger en 

bra grund för att lämpliga restriktioner kommer att anges i 

samband med bygglov.  

Obetydliga 

konsekvenser 

Ekonomiska och 

sociala aspekter 

De största positiva konsekvenserna bedöms vara att den 

kommunala och kommersiella servicen kan bibehållas eller 

till och med utvecklas på landsbygden samt att en 

inflyttning till kommunerna bedöms kunna bidra bl.a. till en 

större social trygghet, ökad ekonomisk balans och ökad 

social gemenskap.  

Måttliga 

positiva 

konsekvenser 

 

7.1 Påverkan på de nationella miljömålen 

Samtliga relevanta miljömål har utvärderats med hjälp av de antagna regionala 

preciseringarna av målen. Bedömningen sammanfattas i tabellen nedan. 

 

Tabell 4: Bedömning av planens påverkan på de nationella miljömålen. 

Miljömål  Avsnitt i 
MKB  

Bedömning 

Begränsad 
klimatpåverkan 

 Transport- 
systemet 

Konsekvenserna av ett ökat trafikarbete och en 
eventuell utökad kollektivtrafik bedöms inte vara så 
stora att de skulle ha någon inverkan på miljömålet. 

Frisk luft  Transport- 
systemet 

Se kommentar ovan, begränsad klimatpåverkan. 
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Miljömål  Avsnitt i 
MKB  

Bedömning 

Bara naturlig 
försurning 

 Transport- 
systemet 

Se kommentar ovan, begränsad klimatpåverkan. 

Ingen 
övergödning 

 Vattenmiljö En del av LIS-områdena är förlagda vid sjöar med 
övergödningsproblematik. För samtliga LIS-områden, 
utom Stora Forsa – Vättern, anges i det tematiska 
tillägget att befintlig kommunalt vatten och avlopp ska 
kunna byggas ut vid behov. Därav bedöms förslaget 
inte ha någon inverkan på miljömålet. 

Levande sjöar 
och vattendrag 

 Vattenmiljö Utan det tematiska tillägget är det risk att den 
strandnära exploateringen sker fragmenterat och utan 
anslutning till kommunens VA-nät. Genom tillägget 
minskas riskerna för att negativ miljöpåverkan ska 
uppstå. Det går dock inte att bortse från att det 
tematiska tillägget kommer innebära en ökad 
belastning på sjöar och vattendrag 

Grundvatten av 
god kvalitet 

 Vattenmiljö 
 

Under förutsättning att tillkommande enskilda avlopp 
inrättas utifrån dagens gällande miljökrav, bedöms det 
tematiska tillägget inte medföra några negativ 
konsekvenser för grundvattnet. Likaså bedöms den 
ökade belastningen p.g.a. ökad trafik inte ha någon 
inverkan på möjligheten att uppfylla miljömålet. 

Myllrande 
våtmarker 

 Naturmiljö och 
rekreation 

Några LIS-områden består delvis av våtmarksområden. 
Dessa områden kommer vid ett genomförande av det 
tematiska tillägget bli bebyggda tomtmark och därav ha 
en negativ inverkan på miljömålet. Dock pekas några 
våtmarker ut i det tematiska tillägget som skyddsvärda 
vilket är positivt och ger förutsättningar för att 
påverkan på viktiga våtmarksområden minimeras. Vid 
framtagandet av förslag på LIS-områden har även 
särskild hänsyn tagits till viktiga våtmarksområden. 

Levande skogar  Naturmiljö och 
rekreation 

Några LIS-områden består av skogsmark. Dessa 
områden kommer vid ett genomförande av det 
tematiska tillägget bli bebyggd tomtmark och därav 
bedöms förslaget ha en negativ inverkan på miljömålet. 
Dock pekas vissa naturtyper ut i tillägget som särskilt 
skyddsvärda, vilket är positivt. 

Ett rikt 
odlingsland-skap 

 Landskapsbild 
och kulturmiljö 

Några LIS-områden består av jordbruksmark. Dessa 
områden kommer vid ett genomförande av det 
tematiska tillägget bli bebyggd tomtmark. Samtidigt 
bedöms förslaget innebära att byar ”lever upp” och att 
öppen ängsmark hålls efter. Sammantaget bedöms 
förslaget inte ha någon inverkan på miljömålet. 
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Miljömål  Avsnitt i 
MKB  

Bedömning 

God bebyggd 
miljö 

 Landskapsbild 
och kulturmiljö 
 
Klimat-
relaterade 
risker 
 
Ekonomiska 
och sociala 
aspekter 

Det tematiska tillägget bedöms ha en positiv inverkan 
på miljömålet eftersom servicen kan bibehållas eller till 
och med utvecklas samt att en befolkningsinflyttning till 
kommunerna bedöms kunna bidra bl.a. till en större 
social trygghet, ökad ekonomisk balans och ökad social 
gemenskap.  

Ett rikt växt- och 
djurliv 

 Naturmiljö och 
rekreation 
 
 

Det tematiska tillägget innebär att naturmiljöer 
kommer att omvandlas till exploaterade miljöer vilket 
bedöms ha en negativ inverkan på miljömålet. 
Samtidigt förväntas det tematiska tillägget ge 
förutsättningar för att påverkan på viktiga 
naturområden minimeras.   

 

8 Uppföljning 

Enligt 6 kap 12 § MB ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de 

åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 

som genomförandet av planen medför. 

Uppföljning har stor betydelse för att syftet med MKB:n och det långsiktiga målet om en 

hållbar utveckling ska uppfyllas. Uppföljning bidrar också till kunskapsuppbyggnad och på 

sikt bättre och effektivare miljöbedömningar. Uppföljningen av den betydande miljö-

påverkan som genomförandet av den fördjupade översiktsplanen innebär bör så långt 

som möjligt kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. 

Uppföljning kan ske i samband med att kommunen tar ställning till planens aktualitet. 

Vilken styrande verkan det tematiska tillägget har haft för miljön kan indirekt följas upp 

genom kommunens fortsatta arbete med bl.a. efterföljande detaljplaner, andra planer, lov 

och tillstånd med mera. Även andra planers och tillståndsärendens miljökonsekvens-

beskrivningar kan vara lämpliga underlag i en sådan utvärdering. 

Uppföljningen bör utvärdera vad utfallet av planen blev och i vilken utsträckning som 

förutsägelserna av konsekvenserna varit korrekta. De åtgärdsförslag som kommunen har 

identifierat och som anges i det tematiska tillägget eller i den här MKB:n bör genomföras 

och utvärderas. 
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §117

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§117 - LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lekebergs 
kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) (12KS201)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har beslutat att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende LIS ska tas 
fram. Uppdraget gavs till Sydnärkes byggförvaltning. LIS-planen har varit ute på granskning under 
perioden 29 juni – 3 november 2015. Förlängning av denna period har önskats av några myndigheter 
och beviljats av kommunen. Under tiden har synpunkter på några områden inkommit, där det 
ifrågasätts ifall de ska pekas ut som LIS-områden och där kommunen och Länsstyrelsen inte är 
överens.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar det tematiska tillägget till översiktsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lansbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) - (32247)
 Granskningsutlåtande till tematiskt tillägg till översiktsplan - (12KS201-66)
 Tematisk tillägg till översiktsplan (LIS-områden) - (12KS201-67)
 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande tematiskt tillägg för översiktsplanerna för Askersund, 

Laxå och Lekeberg - 2016-05-03 - (12KS201-68)
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Tjänsteskrivelse 2016-05-31 1 (1)

Dnr: 12KS201

Tjänsteskrivelse - Lansbygdsutveckling i strandnära 
läge (LIS)
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har beslutat att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende 
LIS ska tas fram. Uppdraget gavs till Sydnärkes byggförvaltning. 

LIS-planen har varit ute på granskning under perioden 29 juni – 3 november 2015. 
Förlängning av denna period har önskats av några myndigheter och beviljats av 
kommunen. Under tiden har synpunkter på några områden inkommit, där det 
ifrågasätts ifall de ska pekas ut som LIS-områden och där kommunen och 
Länsstyrelsen inte är överens. 

1 Bakgrund
Planförslaget har justerats utifrån de synpunkter som inkommit och kartorna har 
kompletterats med information om vilka områden, eller de delar av områden där 
Länsstyrelsen och kommunen inte är överens. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar det tematiska tillägget till översiktsplanen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §123

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Elin Nilsson (L) 
pga jäv
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§123 - LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lekebergs 
kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) (12KS201)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har beslutat att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende LIS ska tas 
fram. Uppdraget gavs till Sydnärkes byggförvaltning. LIS-planen har varit ute på granskning under 
perioden 29 juni – 3 november 2015. Förlängning av denna period har önskats av några myndigheter 
och beviljats av kommunen. Under tiden har synpunkter på några områden inkommit, där det 
ifrågasätts ifall de ska pekas ut som LIS-områden och där kommunen och Länsstyrelsen inte är 
överens.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar det tematiska tillägget till översiktsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Elin Nilsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enlligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - (12KS201-65)
 Granskningsutlåtande till tematiskt tillägg till översiktsplan - (12KS201-66)
 Tematisk tillägg till översiktsplan (LIS-områden) - (12KS201-67)
 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande tematiskt tillägg för översiktsplanerna för Askersund, 

Laxå och Lekeberg - 2016-05-03 - (12KS201-68)
 §117 KSAU LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lekebergs kommun, tematiskt 

tillägg till översiktsplanen (ÖP) - (KS 12-201-69)
 Tjänsteskrivelse - Lansbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) - (12KS201-71)
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Tjänsteskrivelse 2016-05-31 1 (2)

Dnr: KS 16-117

Tjänsteskrivelse - Motion om uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut
   

Ärendebeskrivning
Framtidspartiet lämnade 2016-02-25 in en motion om att kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige ska redovisa de beslut som kommunfullmäktige har fattat men 
av någon anledning inte har blivit verkställda. Återapporteringen bör innehålla en 
förklaring till varför, en kostnadsberäkning för att genomföra det och en analys.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på motionen som 
ställer sig positivt till förslaget. 

1 Analys
Under 2015 har ett stort arbete genomförts med att se över intern kontrollen i 
kommunen. En del i detta är att se kontroller att politiska beslut också verkställs. Alla 
nämnder/styrelser har numera med i de tre prognosrapporter som görs en del där 
pågående uppdrag och beslut som inte verkställs redovisas. 

Motionen från Framtidspartiet i Lekeberg är en naturlig del av fortsättningen på 
detta arbete. Kommunstyrelsen, som har ett kommunövergripande uppdrag att tillse 
att kommunfullmäktiges beslut verkställs, bör därför komplettera sin intern 
kontrollplan med uppföljning av kommunfullmäktige fattade beslut och uppdrag. 

Förslagsvis bör denna uppföljning en gång per år, i samband med sammanträdet där 
kommunens bokslut behandlas, redovisas till fullmäktige. 

1.1 Genomsyrande perspektiv
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga direkta ekonomiska konsekvenser.

2 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till motionen och föreslår att 
kommunstyrelsens intern kontrollplan kompletteras med uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut och att det i ett särskilt ärende varje år i samband med 
kommunens bokslut redovisas för till kommunfullmäktige.     

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar förslag till yttrande
2. beslutar att det varje år i samband med årsredovisningen görs en uppföljning av 
Kommunfullmäktiges fattade beslut
3. anser därmed motionen bifallen. 
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Tjänsteskrivelse 2016-05-31 2 (2)

Dnr: KS 16-117

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §118

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§118 - Svar på motion - Genomförande av kommunfullmäktiges 
beslut (KS 16-117)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet lämnade 2016-02-25 in en motion om att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 
ska redovisa de beslut som kommunfullmäktige har fattat men av någon anledning inte har blivit 
verkställda. Återapporteringen bör innehålla en förklaring till varför, en kostnadsberäkning för att 
genomföra det och en analys. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på 
motionen som ställer sig positivt till förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. beslutar att det varje år i samband med årsredovisningen görs en uppföljning av 
Kommunfullmäktiges fattade beslut

3. anser därmed motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion om uppföljning av kommunfullmäktiges beslut - (29538)
 Yttrande på motion - (29766)
 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. om genomförande av kommunfullmäktiges beslut - 

(KS 16-117-1)
 §27 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. om genomförande av kommunfullmäktiges 

beslut - (KS 16-117-2)

Paragrafen är justerad
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2016-03-22 1 (1)

Dnr: KS 16-117

Yttrande på motion
Framtidspartiet lämnade 2016-02-25 in en motion om att kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige ska redovisa de beslut som kommunfullmäktige har fattat men 
av någon anledning inte har blivit verkställda.

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till motionen och den ligger väl i linje med det 
arbete som pågår i kommunen kring att förbättra intern kontrollen.  

Kommunstyrelsen kommer att komplettera intern kontrollplanen för 2017 med en 
punkt om uppföljning av kommunfullmäktiges beslut.  

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §124

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§124 - Svar på motion - Genomförande av kommunfullmäktiges 
beslut (KS 16-117)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet lämnade 2016-02-25 in en motion om att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 
ska redovisa de beslut som kommunfullmäktige har fattat men av någon anledning inte har blivit 
verkställda. Återapporteringen bör innehålla en förklaring till varför, en kostnadsberäkning för att 
genomföra det och en analys. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på 
motionen som ställer sig positivt till förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. beslutar att det varje år i samband med årsredovisningen görs en uppföljning av 
Kommunfullmäktiges fattade beslut

3. anser därmed motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. om genomförande av kommunfullmäktiges beslut - 

(KS 16-117-1)
 Tjänsteskrivelse - Motion om uppföljning av kommunfullmäktiges beslut - (KS 16-117-5)
 §118 KSAU Svar på motion - Genomförande av kommunfullmäktiges beslut - (KS 16-117-4)
 Yttrande på motion - (29766)
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Tjänsteskrivelse 2016-06-07 1 (4)

Dnr: KS 16-277

Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag 
   

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs 
på ett av fullmäktiges ordinarie sammanträden vår och höst.

Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till 
nämnd/styrelse. Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i nämnd/styrelse.

Totalt finns 7 motioner och 8 medborgarförslag som ännu inte är besvarade varav två motion passerat gränsen ett år och en av dom även två. Dessa har 
prioriterats och kommer vara färdigberedda till kommunfullmäktige efter sommaren.
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Tjänsteskrivelse 2016-06-07 2 (4)

Dnr: KS 16-277

Ej besvarade motioner
Diarienr Ärende Avsändare Status och prognos Handläggare Inkommen

KS 14-208 Motion - Motion giftfri miljö 
i förskolan

Marita Johansson 
(MP)

Beredning pågår och beräknas kunna 
behandlas på kommunfullmäktige 
under hösten 2016.

Gustav Olofsson 2014-04-22

KS 15-349 Motion – Motion om att 
minska matsvinnet

Kjell Edlund (S) Beredning pågår och beräknas kunna 
behandlas på kommunfullmäktige 
under hösten 2016.

Anna Brorsson 2015-04-28

KS 15-569 Motion – Utreda möjligheten 
att utveckla Riseberga 
amfiteater

Gunilla Pihlblad (S) Beredning pågår och beräknas kunna 
behandlas av kommunfullmäktige 
under hösten 2016

Daniel Eriksson 2015-09-21

KS 16-73 Motion - trådlöst nätverk på 
äldreboenden i Lekeberg

Kerstin Leijonborg 
(FL)

Remiss på vård- och 
omsorgsförvaltningen

Vård- och 
omsorgsförvaltni
ngen

2016-02-10

KS 16-113 Motion - offentliga 
handlingar till 
nämndsammanträden

Jette Bergström (S) Ärendet klart för beslut Gustav Olofsson 2016-02-29

KS 16-110 Motion - Utredning av 
Lindens servering

Kjell Edlund (S) Beredning pågår och beräknas kunna 
behandlas av kommunfullmäktige 
under hösten 2016

Anna Andréasson 2016-02-29

KS 16-117 Motion - Genomförande av 
kommunfullmäktiges beslut

Kerstin Leijonborg 
(FL)

Ärendet klart för beslut Gustav Olofsson 2016-03-01
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Tjänsteskrivelse 2016-06-07 3 (4)

Dnr: KS 16-277

Ej besvarade medborgarförslag
Diarienr Ärende Avsändare Status och prognos Handläggare Inkommen

KS 15-334 Medborgarförslag – Förslag 
om namnbyte ” Brukare”

Kerstin E Pettersson Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och 
omsorgsförvaltni
ngen

2015-04-23

KS 15-364 Medborgarförslag - Street 
skate park

Jonathan Helge m.fl Ärendet klart för beslut Daniel Eriksson 2015-05-06

KS 15-537 Medborgarförslag - 
Medborgarförslag om 
kommunal VA-utbyggnad 
inom Mårtenstorp, 
Kvarntorp och Nyhyttans by

Lars Edwertz Ingemar Wennlöf 2015-09-08

KS 15-752 Medborgarförslag - Bänkar 
längs med järnvägen 
Fjugesta-Gropen

Per-Erik Nordberg Beredning pågår och beräknas kunna 
behandlas av kommunfullmäktige 
under 2016

Mats Turesson 2015-11-24

KS 15-751 Medborgarförslag - Inköp av 
cykelkärror

Per-Erik Nordberg Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och 
omsorgsförvaltni
ngen

2015-11-24
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Tjänsteskrivelse 2016-06-07 4 (4)

Dnr: KS 16-277

KS 15-761 Medborgarförslag - Ökad 
medborgardialog

Rasmus Axelsson Beredning pågår och beräknas kunna 
behandlas av kommunfullmäktige 
under hösten 2016

Administrativa 
avdelningen

2015-11-27

KS 15-812 Medborgarförslag - 
julbelysning i Lekebergs 
kommun

Per-Erik Nordberg Beredning pågår och beräknas kunna 
behandlas av kommunfullmäktige 
under hösten 2016

Mats Turesson 2015-12-23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §119

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)

Page 1 of 3Page 500 of 559



Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§119 - Redovisning av ej besvarande motioner och 
medborgarförslag 2016 (KS 16-277)
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst. Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på 
samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i 
nämnd/styrelse. Totalt finns 7 motioner och 8 medborgarförslag som ännu inte är besvarade.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag 2016 - 

(32011)
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Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §125

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)

Page 1 of 3Page 503 of 559



Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§125 - Redovisning av ej besvarande motioner och 
medborgarförslag 2016 (KS 16-277)
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst. Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på 
samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i 
nämnd/styrelse. Totalt finns 7 motioner och 8 medborgarförslag som ännu inte är besvarade varav 
två motion passerat gränsen ett år och en av dom även två. Dessa har prioriterats och kommer vara 
färdigberedda till kommunfullmäktige efter sommaren.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag - (32806)
 §119 KSAU Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag 2016 - (KS 16-277-

1)
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Redovisning av partistödet 
2015

14

KS 15-767
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Tjänsteskrivelse 2016-06-03 1 (2)

Dnr: KS 15-767

Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd 2015

   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt 
partistöd, se bilaga. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på området, 
kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§.
Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet 
som riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

1 Bakgrund
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd 
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 
bifogas redovisningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning 
och granskningsrapport.

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av 
det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade 
krav på redovisning och granskning av hur partistödets används - men avsikten är 
inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en 
materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den 
årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av 
stödet - i former partiet väljer. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas 
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för den 
offentlighet som är naturligt förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges 
bord.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Inga konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald 
och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Om redovisningarna är bristfälliga eller saknas kan det aktuella partiet bli utan 
utbetalning från kommunfullmäktige för år 2017.
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Tjänsteskrivelse 2016-06-03 2 (2)

Dnr: KS 15-767

3 Slutsats

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningarna till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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2015-12-02 1 (2)

Redovisning från partierna av användningen av det 
kommunala partistödet

Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt 
partistöd, se bilaga. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på området, 
kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§.

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet 
som riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd 
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 
bifogas redovisningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning 
och granskningsrapport.

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av 
det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade 
krav på redovisning och granskning av hur partistödets används - men avsikten är 
inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en 
materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den 
årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av 
stödet - i former partiet väljer. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas 
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för den 
offentlighet som är naturligt förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges 
bord.

Mot bakgrund av ovanstående kan inte kommunen besluta hur redovisningen 
närmare ska ske, utan endast lämna en rekommendation på hur det kan ske.

Bifogade blankett utgör en sådan rekommendation.

(Den första granskningen som ska göras avser det partistöd som betalas ut för 2015, 
eftersom de nya reglerna gäller från och med innevarande mandatperiod. Denna 
granskning sker under 2016 inför utbetalning av 2017 års partistöd.)
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Blankett för redovisning av kommunalt

Blankett för redovisning av kommunalt/regionalt partistöd
(Blanketten lämnas till utredningssekreteraren för kommunstyrelsen senast den 31 
maj 2016)

Kommun
Lekeberg

Partiets namn
Centerpartiet i Lekeberg

Redovisningsperiod
2015-01-01—2015-12-31

Av partiet utsedd granskare 
Anders Andersson

Namn: Anders Andersson

Adress: Södergatan 11, 716 30 Fjugesta

Telefonnummer: 070-562 48 78

E-postadress: 10984@fjugesta.co

Redovisning:
Partistödet har använts till utåtriktade aktiviteter genom att medverka vid olika 
arrangemang såsom Lillmarken, Sannabadet och adventskaffe i Linden. Därutöver ger 
vi ut Nytt i Lekeberg som delas ut till alla hushåll i Lekeberg utav styrelsen m fl.
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §120

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§120 - Redovisning av partistödet 2015 (KS 15-767)
Ärendebeskrivning
Handlingar kommer till kommunstyrelsen när alla partier har inkommit med redovisningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar äredet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Blankett för redovisning av kommunalt

Blankett för redovisning av kommunalt/regionalt partistöd
(Blanketten lämnas till utredningssekreteraren för kommunstyrelsen senast den 31 
maj 2016)

Kommun
Lekeberg

Partiets namn
Moderaterna

Redovisningsperiod
2015

Av partiet utsedd granskare 
John Hägglöf (kassör) och Göran Östling (revisor)

Namn: Göran Östling

Adress: Lanna Kroggården, 719 93 Vintrosa

Telefonnummer: 019-291322 070-3161934

E-postadress: s.goran.ostling@gmail.com

Redovisning:

Partistödet har använts till att stärka partiet ställning i den kommunala & regionala 
demokratin genom att informera medborgare och medlemmar genom träffar, 
exempelvis våra öppna cafe träffar på Beckas Bistro, evenemang i Lekeberg som 
Lillmarken, Kåbemattan, Fjugesta loppet och alla andra events som ordnas i Lekeberg 
där partiet får chans att informera/möta medborgare. Partiet jobbar för att stärka 
både den kommunala & regionala demokratin genom att diskutera/deltaga i aktuella 
frågor som finns. Vi har en servicefunktion för att enkelt kunna inhämta, sprida 
information samt aktivt lyfta kunskapen hos medlemmar och medborgare.
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Redovisning av  kommunalt partistöd  

Kommun
 Lekeberg

Parti
 Vänsterpartiet

Redovisningsperiod
 1 januari-31 december 2015 

Av partiet utsedd granskare
 Namn: Peter Tillman
Adress:
Telefon:
E-post:

Redovisning

Vi har i Vänsterpartiet Lekeberg använt partistödet till följande verksamhet under året 2015.

Vi har använt delar av partistödet till administrativa kostnader för dator/nät och 
telekommunikation och andra administrativa kostnader som förekommer i en ideell förening  
för att kommunicera med våra medlemmar i lokalorganisationen samt för att sprida kunskap 
om partiet och lokalorganisationen till medlemmar och innevånare i kommunen på olika 
forum på nätet.

Vi har haft deltagande från lokalorganisationen i konferenser, möten och seminarier som 
anordnats på distrikts och centralnivå och till kostnader för detta som resor, mat och 
deltagarkostnader har vi använt delar av partistödet.

Vi har haft en utåtriktad verksamhet för medlemmar i lokalorganisationen genom öppna och 
interna medlemsmöten,  samt att medlemmarna getts möjlighet delta i seminarier och möten 
anordnande av Vänsterpartiet Örebro Läns distrikt och andra lokalorganisationer i länet och 
Lokalföreningen stått för eventuell kostnad.

Vi avsätter även varje år en summa för arbete med att skapa förutsättningar för en Ung 
Vänster klubb i kommunen för att stärka partiets framtid i den kommunala demokratin, detta 
enligt våra stadgar i partiet. 

Vi har totalt sett haft en god verksamhet enligt plan och budget riktad till våra medlemmar i 
kommunen och vi har enligt vår uppfattning använt partistödet för att stärka partiets ställning i 
den kommunala demokratin.
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Protokoll 2016-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §120

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30

Datum för överklagan 2016-05-31 till och med 2016-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-05-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§120 - Redovisning av partistödet 2015 (KS 15-767)
Ärendebeskrivning
Handlingar kommer till kommunstyrelsen när alla partier har inkommit med redovisningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar äredet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §126

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§126 - Redovisning av partistödet 2015 (KS 15-767)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt partistöd, se bilaga. 
Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på området, kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§. Av 
reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin. 
Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningarna till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar äredet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Redovisning av partistöd 2015 (C) - (KS 15-767-1)
 Redovisning av partistöd 2015 (FL) - (KS 15-767-2)
 Redovisning av partistöd 2015 (S) - (KS 15-767-3)
 Redovisning av partistöd 2015 (KD) - (KS 15-767-7)
 Redovisning av partistöd 2015 (SD) - (KS 15-767-6)
 Redovisning av partistöd 2015 (M) - (KS 15-767-8)
 §120 KSAU Redovisning av partistödet 2015 - (KS 15-767-5)
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd 2015 - (32801)
 Redovisning av partistöd (V) - (KS 15-767-9)
 Redovisning av partistöd (MP) - (KS 15-767-10)
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Tjänsteskrivelse 2016-06-03 1 (2)

Dnr: KS 15-414

Tjänsteskrivelse - MER-plan 2017 med plan för 2017-
2018 
   

Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten har i ett beslutupphävt fullmäktiges beslut om MER-plan 2017 
med anledning av att de anser att propositionsordningen inte gick rätt till. Därför tas 
nu ärendet upp igen. 

I budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018” finns 
kommunfullmäktiges mål som sätter riktningen för kommunens arbete de närmaste 
åren.  Med utgångspunkt i målen har ett förslag till budget för 2016 med plan för 
2017-2018 tagits fram.
 
Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2016-2018 utifrån 
aktuell bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska 
budgetramar m.m.

2016 års ekonomiska resultat budgeteras till 4 026 tkr, vilket motsvarar 1 % av 
kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige  
1. Fastställer MER – plan 2016 och ekonomisk plan 2017-2018,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl 
som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska 
behandlas i nämnd och anmälas till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i 
investeringsbudgeten,

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 mnkr under 2016

5. Godkänner revisionsverksamhetens äskande om en utökad budget med 15 tkr, 
vilket finansieras inom kommunstyrelsens befintliga ram.

LEKEBERGS KOMMUN
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Dnr: KS 15-414

Ewa Lindberg Anna Bilock Gustav Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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Lekebergs kommuns MER-plan 
2016 med plan för 2017-2018
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1 Förord
Lekebergsalliansen vill fortsätta den goda utveckling vi har i Lekebergs kommun. Vår 
vision är trygghet och nytänkande, naturligt nära. Lekeberg ska vara en attraktiv 
kommun som växer på ett ansvarsfullt och nytänkande sätt. Utvecklingen ska ske på 
ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. I Lekebergs kommun har alla 
barn och unga rätt att få utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och behov. 
Lekbergs kommun ska vara en kommun som erbjuder en trygg och god omsorg för 
alla utifrån den enskildes behov. Lekebergs kommun ska genomsyras av ett gott 
företagsklimat där medborgarna inspireras och stimuleras till entreprenörskap och 
där näringsliv, föreningsliv och offentlig verksamhet arbetar tillsammans. 

Satsningar 2015

Vi fortsätter våra satsningar på en god vård och omsorg därför tilldelas Vård- och 
omsorgsnämnden ca 2 000 000kr.  

Vi fortsätter våra satsningar på barn och ungas lärande och utveckling därför tilldelas 
Kultur- och bildningsnämnden ca 3 000 000 kr för att bl.a. möta det ökade antalet 
barn i förskolor och skolor. 

Vi fortsätter våra satsningar på en god, näringsriktig måltid i vår verksamheter och 
därför tilldelas Kommunstyrelsen 500 000 kr till måltidsenheten. 

Vi fortsätter möjligheten till nybyggnation och utveckling av kommunala 
verksamheter och därför tilldelas kommunstyrelsen 381 000 kr för utbyggnad av 
infrastruktur i området söder om Fjugesta. (investeringskostnad 690 000 kr.)

Vi fortsätter utbyggnaden av fiber i kommunen och därför tilldelas Kommunstyrelsen 
50 000 kr för att lägga ner fiberkanalisation i samband med anläggandet av VA-
ledning mellan Lanna och Fjugesta. (Investeringskostnad 900 000 kr.)

Planåren 2017-2018

För att möta den positiva utvecklingen i Lekebergs kommun så har 
Lekebergsalliansen följande projekt för budgetåren 2017/2018. Gruppbostad för LSS 
och utökning av platser för särskilt boende, nytt särskilt boende för äldre med 24 
platser, om- och tillbyggnad av Lekebergs skolan samt nya förskolor.   

Lekebergsalliansen 
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2 Kommunens organisation

Kommunfullmäktige

Bolag

Lekebers kommunala
Holdingbolag AB

Lekebergsbostäder
AB

Lekebergs
kommunfastigheter

AB

Kommunstyrelsen

Kultur- och
bildningsnämnden

Vård- och
omsorgnämnden

Gemensamma
nämnder

Sydnärkes
byggnämnd

Sydnärkes
miljönämnd

Sydnärkes
lönenämnd

Taxe- och
avgiftsnämnd

Revision Valnämnd

Sydnärkes IT-nämnd

2.1 Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Majoriteten (18)

Centerpartiet 9
Moderaterna 5
Kristdemokraterna 2
Folkpartiet  1
Miljöpartiet 1

Oppositionen (17)

Socialdemokraterna 10
Sverigedemokraterna 4
Framtidspartiet Lekeberg  2 
Vänsterpartiet 1
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3 MER- styrning
Under 2014 har kommunfullmäktige antagit en ny styrmodell för kommunen, MER-
styrning (Mål, Ekonomi och Resultat). Syftet med den nya modellen är öka 
fokuseringen på att arbeta med mål och uppföljning av dessa för att utnyttja 
kommunens resurser effektivt och tillhandahålla tjänster med hög kvalitet.    

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

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

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

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

Kommunfullmäktiges mål 
antas i samband med 
kommunens MER-plan. 
Kommunfullmäktiges mål är 
övergripande och löper över 
flera år, tex en mandatperiod, 
med mindre revideringar. 
Kommunfullmäktiges mål ska 
bygga på kommunens vision och de policyer och program som kommunfullmäktige 
antagit. 

Kommunfullmäktige beslutar också om indikatorer och målvärden för sina mål och 
sätter därmed ambitionsnivån för dessa. Det är baserat på dessa som uppföljningen 
görs och bedömningen om nämnderna har uppfyllt kommunfullmäktiges mål.  

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 fyra gånger om året, tre gånger under 
pågående verksamhetsår och en gång verksamhetsberättelserna för respektive 
nämnd. 
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4 Lekebergs kommuns mål 2016-2018

4.1 Politiskt prioriterat område - Attraktiv kommun
Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och 
ekonomisk

Kommunfullmäktige mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Målvärde 
2018

Uppföljning av 
indikator görs av

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

72 % 80 % 90 % 95 % Samtliga ansvariga 
minus bolagen

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

32 % 50 % 70 % 90 % Samtliga ansvariga 
minus bolagen

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

Ansvariga:

 Kommunstyrelsen
 Kultur- och bildningsnämnden
 Vård- och omsorgsnämnden
 Kommunens bolag

Nöjd-Region-Index 67 (av 100) 70 (av 100) 70 (av 100) 72 (av 100) Kommunstyrelsen

Värde 
medarbetarundersökningen 
(medel)

3,81 Öka Öka Öka Samtliga ansvariga 
minus bolagen

Lekebergs kommun växer och utvecklas på 
ett hållbart sätt

Ansvariga:

 Kommunstyrelsen

Sjukfrånvaro 5,6 % (2014) 5,6 % 5,6 % 5,6 % Samtliga ansvariga 
minus bolagen
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Sid 8

Kommunfullmäktige mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Målvärde 
2018

Uppföljning av 
indikator görs av

Invånarantal 7 508 (1 nov 
2015)

Öka Öka Öka Kommunstyrelsen

Färdigställda bostäder i 
småhus under året, 
antal/1000 inv.

0,8 (2014) 0,8 0,8 0,8 Kommunstyrelsen 
och bolagen

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året, 
antal/1000 inv.

2,2 (2014) 2,2 2,2 2,2 Kommunstyrelsen 
och bolagen

IT-supportärenden som tar 
mer än en dag 

46 % (1 jan-1 
nov 2015)

Minska Minska Minska Sydnärkes IT-nämnd

Nämnderna och styrelsen 
håller sin budgetram

0 % i avvikelse 0 % i 
avvikelse

0 % i avvikelse 0 % i avvikelse Samtliga ansvariga 
minus bolagen

Kommunens ekonomiska 
resultat i genomsnitt under 
en treårsperiod

1 % 1 % 1 % 1 % Kommunfullmäktige

Årets investeringar och 
amorteringar finansieras av 
egna medel.

Ja Ja Ja Ja Samtliga ansvariga 
minus bolagen

 Kultur- och bildningsnämnden
 Vård- och omsorgsnämnden
 Kommunens bolag

Verksamhetens 
nettokostnad ska 
understiga 100 procent av 
skatter och bidrag.

Mindre än 100 
%

Mindre än 
100 %

Mindre än 
100 %

Mindre än 
100 %

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Målvärde 
2018

Uppföljning av 
indikator görs av

El-förbrukningen i 
kommunens fastigheter

2 687 MWh – 
LEKO (2014)
109 MWh – 
Kommunhuset 
(2014)

Minska Minska Minska Samtliga ansvariga Lekebergs kommun minskar sin 
klimatpåverkan

Ansvariga:

 Kommunstyrelsen
 Kultur- och bildningsnämnden
 Vård- och omsorgsnämnden
 Sydnärkes IT-nämnd
 Kommunens bolag

Andelen förnybar energi 100 % 100 % 100 % 100 % Samtliga ansvariga
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4.2 Politiskt prioriterat område - 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.

Kommunfullmäktige mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Målvärde 
2018

Uppföljning av 
indikator görs av

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov 
för ämnesproven i SV, 
Sv2 och MA

75 % (2014) Öka Öka Öka Kultur- och 
bildningsnämnden

Elever i åk 6 med lägst 
betyg E för 
ämnesproven i SV, 
Sv2, EN och MA

97 % (2014) Öka Öka Öka Kultur- och 
bildningsnämnden

Elever i åk. 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen

76,6 % (2015) Öka Öka Öka Kultur- och 
bildningsnämnden

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

Ansvariga:

 Kultur- och bildningsnämnden

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram

93,1 % (2015) Öka Öka Öka Kultur- och 
bildningsnämnden
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4.3 Politiskt prioriterat område - 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

Kommunfullmäktige mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 2016 Målvärde 
2017

Målvärde 
2018

Uppföljning av 
indikator görs av

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst

92  % 92 % 92 % 92 % Vård- och 
omsorgsnämnden

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

84 % 84 % 84 % 84 % Vård- och 
omsorgsnämnden

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

Ansvariga:

 Vård- och omsorgsnämnden

Andel av befolkningen 
som får 
försörjningsstöd

2,7 % 2,6 % 2,5 % 2,4 % Vård- och 
omsorgsnämnden
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4.4 Politiskt prioriterat område - Näringsliv
Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och 
offentliga verksamheter arbetar tillsammans.

Kommunfullmäktige mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 2016 Målvärde 
2017

Målvärde 
2018

Uppföljning av 
indikator görs av

Företagens 
bedömning av 
kommunens service

71 (av 100) 72 (av 100) 73 (av 100) 74 (av 100) Kommunstyrelsen

Antalet sociala företag 0 1 1 2 Kommunstyrelsen

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

Ansvariga:

 Kommunstyrelsen Ranking av 
kommunens 
företagsklimat 
(svenskt näringsliv)

52 51 50 49 Kommunstyrelsen
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5 Lekebergs kommuns ekonomi 
I kommunallagen kapitel 8 § 5 regleras balanskravet. Det innebär att kommuner och 
landsting ska ha en ekonomi i balans, vilket innebär att varje års intäkter ska 
överstiga dess kostnader. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska det 
egna kapitalet återställas inom en treårsperiod d v s motsvarande överskott 
redovisas senast år tre efter räkenskapsåret.

Balanskravet är ett minimikrav och ska ses som ett led i att uppnå god ekonomisk 
hushållning. För att nå och behålla en god ekonomi, och därmed handlingsfrihet, 
krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Ett steg i den riktningen är att 
uppnå kommunens finansiella mål. 

 Resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och 
bidrag).

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.
 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 

bidrag.

5.1 Ekonomisk uppföljning
Månatlig ekonomisk uppföljning görs av ekonomiavdelningen till respektive nämnd 
och styrelse. Finansiell uppföljning redovisas direkt till kommunfullmäktige rörande 
investeringar, likviditet och upplåning samt amorteringar vid behov.

Kommunövergripande uppföljningar/prognoser av ekonomi redovisas till 
kommunfullmäktige.

 Prognos 1 avser januari t.o.m. april månad.
 Prognos 2 tillika delårsbokslutet avser redovisningen per den 31 juli, inklusive 

kommunens helägda bostadsbolag.
 Prognosen 3 bygger på redovisningen t.o.m. september månad.
 Årsredovisning avser årets resultat och verksamhetsberättelse per den 31 

december.

Förvaltningschef ansvarar för ekonomi- och måluppföljningen. Ekonomiavdelningen 
tillsammans med förvaltningarna svarar för det ekonomiska underlaget.

5.2 Investeringar
Kommunfullmäktige beslutar för respektive nämnd/styrelse driftbudgetramen och 
utifrån den ramen kan nämnden/styrelsen besluta om investeringar i samband med 
antagande av internbudgeten. Driftbudgetanslaget ska finansiera kapitalkostnaden 
för den tänkta investeringen.

5.3 Finansiering
Kommunstyrelsen ansvarar för finansiering av kommunens verksamhet d v s 
upplåning, likviditet mm. Avtal om leasing får endast beslutas av kommunstyrelsen. 
För de medel som tas i anspråk för investeringar ska nämnderna betala en intern 
ränta om 2,5 % för 2016, i enlighet med Sveriges kommuner och landsting 
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rekommendationer som bygger på den långa statsobligationsräntan. Räntan 
beräknas på anläggningstillgångens bokförda värde. Nämnderna påförs också en 
kostnad för avskrivningar av anläggningstillgångar som ska spegla den 
värdeminskning som p.g.a. förslitning sker av tillgångarna.

5.4 Avgiftsfinansiering
Kommunens kostnader för vatten- och avloppsverksamheten ska i möjligaste mån 
täckas av avgifter från abonnenterna. I budget 2016 skattesubventioneras VA-
verksamheten med 2 060 tkr, vilket är 359 tkr mindre än 2015. Taxehöjning har skett 
både 2015 och 2016, för att täcka de stora investeringar som krävs i VA-nätet. 
Vatten- och avloppsverksamheten särredovisas enligt ”Lagen om allmänna 
vattentjänster”. När det gäller avfallsverksamheten, så har den from 2015 lagts över i 
Sydnärkes kommunalförbund. Avfallsverksamheten ska i sin helhet täckas genom 
avgifter från abonnenterna.

5.5 Tidsplaner för ekonomiadministration
För att kunna genomföra ekonomiska uppföljningar/prognoser, bokslutsarbetet och 
budgetprocessen så bra som möjligt under året kommer kommunstyrelsen vid ett 
antal tillfällen att besluta om olika tidplaner och riktlinjer för nämnda 
arbeten/processer.
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6 Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteprognos, cirkulär 15:28 daterat den 1 
oktober 2015 är grunden till kommunens budget 2016 och ekonomiska planen för 
2017-2018.

 BUDGET PLAN PLAN

RESULTATRÄKNING År 2016 År 2017 År 2018

Verksamhetens nettokostnad -386 687 tkr -411 523 tkr -459 397 tkr

Avskrivningar -12 039 tkr -12 039 tkr -12 039 tkr

VERKSAMHETENS NETTO -398 726 tkr -423 562 tkr -471 436 tkr

Skatter och bidrag 402 423 tkr 411 558 tkr 421 646 tkr

Finansnetto 329 tkr 329 tkr 329 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRA ORDINÄRA POSTER 4 026 tkr -11 675 tkr -49 461 tkr

Extraordinära intäkter/kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr

ÅRETS RESULTAT 4 026 tkr -11 675 tkr -49 461 tkr

Årets resultat i % av skatter och bidrag 1,00% -2,84% -11,73%

Finansieringsmålet att resultatet ska vara positivt och uppgå till en procent av skatter 
och bidrag uppnås 2016, med föreslagna tilldelning av budgetramar. Även de övriga 
finansiella målen uppnås 2016. 

Påpekas bör att planåren inte uppfyller vare sig balanskrav eller kommunens 
finansiella mål. Planåren kräver utifrån nuvarande förutsättningar skattehöjning 
och/eller reduceringar i verksamheterna.

6.1 Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens budgeterade nettokostnad för 2016 är 4,5 procent högre än 2015 års 
budget vid ett budgeterat resultat om 4 026 tkr. I planårens resultat ingår förväntade 
skatteintäkter, beräknad kapitalkostnad och avskrivning för kända investeringar, 
förväntad pensionsutbetalning och beräkningen utgår från föreslagna budgetramar 
2015. Arbetsgivaravgiften ingår i beräkningsunderlaget med 38,46 procent. I 
verksamhetens nettokostnader ingår, förutom nämndernas driftkostnader, 
pensionsutbetalningar inklusive särskild löneskatt.

6.2 Avskrivningar
För 2016 beräknas avskrivningarna på kommunens anläggningar uppgå till drygt 12 
mnkr och grundas på kända investeringar till och med 2015. Avskrivningar sker på 
anskaffningsvärdet av en anläggningstillgång och påbörjas halvårsvis efter det att 
investeringen slutförts.

6.3 Skatter och bidrag
Skattesatsen för allmän kommunalskatt uppgår i beräkningen till 21,43 procent per 
skattekrona. Enligt SKL skatteprognosberäkning kommer kommunen att erhålla 402,4 
mnkr i skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämningen (skatter och bidrag). 
Vilket motsvarar en ökning med 20,8 mnkr gentemot 2015 års budgeterade 
skatteintäkter.
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6.4 Finansnetto
Under finansnettot budgeteras kommunens ränteintäkter och räntekostnader. I 
ränteintäkterna ingår bland annat avkastning på kommunens bankmedel och 
räntekostnaderna är främst för pensionsskulden samt borgensavgiften från LEBO.

6.5 Årets resultat
Ett av kommunens finansiella mål är att årsresultatet ska motsvara en procent av de 
skatter och bidrag som kommunen erhåller årligen, vilket också budgeteras inför 
2016. Anslaget för kommunens oförutsedda ligger på ca 2,5 mnkr under förutsättning 
att kommunfullmäktige antar liggande förslag på budgetramar 2016.

6.6 Balansräkning
Balansräkningen visar på kommunens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. 
Budget och plan kolumnerna bygger främst på ett förväntat resultat som redovisas i 
resultaträkningen.

 BUDGET PLAN PLAN

BALANSRÄKNING År 2016 År 2017 År 2018

TILLGÅNGAR 254 959 tkr 243 606 tkr 194 474 tkr

Mark och byggnader 77 007 tkr 79 524 tkr 82 040 tkr

Maskiner och inventarier 8 724 tkr 9 009 tkr 9 295 tkr

Finansiella anläggningstillgångar 18 382 tkr 18 382 tkr 18 382 tkr

Anläggningstillgångar 104 113 tkr 106 915 tkr 109 717 tkr

Förråd 5 217 tkr 5 217 tkr 5 217 tkr

Fordringar 16 476 tkr 13 996 tkr 11 523 tkr

Kassa och bank 129 153 tkr 117 478 tkr 68 017 tkr

Omsättningstillgångar 150 846 tkr 136 691 tkr 84 757 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING, SKULD 254 959 tkr 243 606 tkr 194 474 tkr

Eget kapital 188 598 tkr 176 923 tkr 127 462 tkr

därav årets resultat 4 026 tkr -11 675 tkr -49 461 tkr

Avsättningar 16 135 tkr 16 457 tkr 16 786 tkr

Kortfristiga skulder 50 226 tkr 50 226 tkr 50 226 tkr

6.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar kommunens förväntade likviditetsförändring. Det är viktigt 
med tillgång till likvida medel för bland annat att kunna betala ut löner vid 
månadsskiftet, vilket motsvarar en utbetalning om 15 mnkr, utan att behöva utnyttja 
checkkrediten.
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 BUDGET PLAN PLAN

KASSAFLÖDESANALYS År 2016 År 2017 År 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 4 026 tkr -11 675 tkr -49 461 tkr

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Avskrivningar 12 039 tkr 12 039 tkr 12 039 tkr

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 16 065 tkr 364 tkr -37 422 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga fordringar 2 485 tkr 2 480 tkr 2 473 tkr

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

Ökning(+) /minskning(-) av kortfristiga skulder 0 tkr 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 18 550 tkr 2 844 tkr -34 949 tkr

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -14 524 tkr -14 519 tkr -14 512 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET 4 026 tkr -11 675 tkr -49 461 tkr

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Ökning(-) /minskning(+) av långfristiga fordringar 0 tkr 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET 4 026 tkr -11 675 tkr -49 461 tkr

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 4 026 tkr -11 675 tkr -49 461 tkr

Likvida medel vid årets början 125 127 tkr 129 153 tkr 117 478 tkr

Likvida medel vid årets slut 129 153 tkr 117 478 tkr 68 017 tkr
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7 Finansiella nyckeltal
 BUDGET PLAN PLAN

NYCKELTAL År 2016 År 2017 År 2018

Verksamhetens andel av skatteintäkter 96,1% 100,0% 109,0 %

Resultat före extraord poster/verksamhetens nettokostnader 1,0% -2,8% -10,5 %

Soliditet inklusive hela pensionsskulden 16,0% 10,5% -14,3 %

Kassalikviditet 290,2% 262,0% 158,4 %

Finansiella nettotillgångar/verksamhets kostnader 23,9% 19,9% 8,8 %

7.1 Verksamhetens andel av skatteintäkter
En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk 
hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på 
denna balans är nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader 
inklusive finansnetto relateras till kommunens skatteintäkter. Redovisas en 
nettokostnadsandel under 100 procent, har kommunen en positiv balans mellan 
löpande kostnader och intäkter. Når kommunen en nettokostnadsandel på 98 
procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god 
ekonomisk hushållning. 

7.2 Resultat före extraordinära poster
Ett annat mått på balansen mellan de löpande intäkterna och kostnaderna är resultat 
före extraordinära poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande 
kostnader och intäkter och bör i förhållande till verksamhetens kostnader ligga runt 
två procent över en längre tidsperiod. Detta för att kommunen ska kunna behålla sin 
kort- och långsiktiga handlingsberedskap.

7.3 Soliditet inklusive hela pensionsskulden
Soliditet (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) beskriver hur kommunens 
långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto större finansiellt 
handlingsutrymme har kommunen.

7.4 Kassalikviditet
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En 
oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller 
förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella 
handlingsutrymme har stärkts. Måttet räknas fram genom att likvida medel och 
kortfristiga fordringar divideras med kortfristiga skulder.

7.5 Finansiella nettotillgångar
Omfattar alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen 
beräknas omsätta på tio års sikt (omsättningstillgångar + långfristiga fordringar + 
långfristiga placeringar – kortfristiga och långfristiga skulder). Måttet divideras med 
verksamhetens kostnader för att jämförelser ska kunna ske mellan de analyserade 
kommunerna. Måttet speglar en tidsrymd som ligger någonstans mellan 
likviditetsmåtten och soliditeten. Man skulle kunna uttrycka det som ”medellång 
betalningsberedskap”.
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8 Utdebitering i Lekebergs kommun
Lekebergs kommun skattesats under de senaste fem åren samt årets förslag på 
skattesats 2016. 

Skattesats Belopp

År 2011 21,80 kr

År 2012 21,46 kr

År 2013 21,46 kr

År 2014 21,46 kr

År 2015 21,43 kr

År 2016 preliminärt 21,43 kr
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9 Driftbudget 2015 och förslag på nämnder/styrelsens 
budgetram

9.1 Finansieringsförutsättningar
 BUDGET PLAN PLAN

Befolkningsprognos 7 470 inv 7 495 inv 7 520 inv
Budget för verksamhetens finansiering År 2016 År 2017 År 2018
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 2 796 tkr 2 796 tkr 2 796 tkr
Statsbidrag kvalitetssäkring 446 tkr 446 tkr 446 tkr
Allmän kommunalskatt 309 714 tkr 319 302 tkr 329 211 tkr
Inkomstutjämning 72 033 tkr 74 275 tkr 76 606 tkr
Kostnadsutjämning 6 887 tkr 6 910 tkr 6 933 tkr
Regleringsbidrag/avgift -994 tkr -2 481 tkr -4 497 tkr
LSS-utjämning 1 905 tkr 1 911 tkr 1 918 tkr
Kommunal fastighetsavgift 13 797 tkr 13 641 tkr 13 483 tkr
Inkomstutjämning 2016 - Förslag fr staten, dat 150119 
(Strukturbidrag) -777 tkr -779 tkr -782 tkr
Kostnadsutjämning 2017 - Förskolan, dat 151001 -187 tkr -188 tkr
Kostnadsutjämning 2017 - Individ o familjeomsorg, dat 151001 -892 tkr -895 tkr
Kostnadsutjämning 2017 - Barn och unga m utl bakgrund, 
Statskontoret 150928 -142 tkr -142 tkr -143 tkr
Korrigering av skatteväxling med 3 öre - Länstrafiken 250 tkr 250 tkr 250 tkr
Ränteintäkt från banken 500 tkr 500 tkr 500 tkr
Borgensavgift 529 tkr 529 tkr 529 tkr
Kapitalkostnader 15 430 tkr 15 430 tkr 15 430 tkr
SUMMA INTÄKTER 422 374 tkr 431 509 tkr 441 597 tkr
Pensionsutbetalning KPA -7 505 tkr -8 894 tkr -10 186 tkr
Avskrivningar enligt plan -12 039 tkr -12 039 tkr -12 039 tkr
Fastighetsskatt -90 tkr -90 tkr -90 tkr
Räntekostnader -700 tkr -700 tkr -700 tkr
SUMMA KOSTNADER -20 334 tkr -21 723 tkr -23 015 tkr
SUMMA FINANSIERING 402 040 tkr 409 786 tkr 418 582 tkr

Verksamhetens nettokostnad -386 687 tkr -411 523 tkr -459 397 tkr
Avskrivningar -12 039 tkr -12 039 tkr -12 039 tkr
Skatter och bidrag 402 423 tkr 411 558 tkr 421 646 tkr
Finansnetto 329 tkr 329 tkr 329 tkr
SUMMA 4 026 tkr -11 675 tkr -49 461 tkr
Resultat relaterat till skatter och bidrag 1,00% -2,84% -11,73%

Finansförvaltningen 11 327 tkr 9 938 tkr 8 646 tkr
Verksamheterna 2015 -398 014 tkr -398 014 tkr -398 014 tkr
Redan beslutade inför 2017-2018 -23 447 tkr -70 029 tkr
SUMMA -386 687 tkr -411 523 tkr -459 397 tkr

Lekebergs kommun har 402 mnkr till sitt förfogande för verksamhetsåret 2016. 
Beräkningen av skatter och bidrag bygger på förutsättningarna från Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) cirkulär 15:28 och att kommunen utgår ifrån 7 470 
invånare. Tabellen visar på förväntade skatter och bidrag enligt SKL skatteprognos för 
de tre närmaste åren samt andra poster som ingår i finansförvaltningens budget.
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Andra poster som ingår i finansförvaltningen, förutom skatter och bidrag, är riktade 
statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader (finansnetto), pensionsutbetalningar 
och kapitalkostnader samt avskrivningar.

Riktade statsbidrag avser bidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg och bidrag till kvalitetssäkring inom 
nämnda verksamheter.

Pensionsutbetalningarna förväntas öka och ta större del av kommuns finansiering.

Kapitalkostnads- och avskrivningseffekten är i stort konstant men förväntas öka 
något om alla beslutade investeringar genomförs under året. 
Fastighetsinvesteringarna görs av Lekebergs Kommunala Holding AB, inventarieinköp 
och andra mindre investeringar görs av kommunen. Under senaste åren har 
respektive nämnd beslutat och svarat för investeringar utifrån att kapitalkostnaden 
minskat i takt med avskrivningarna och har relaterats till andra driftkostnader. Större 
övergripande investeringar fastslås av kommunfullmäktige.

9.2 Budgetram för verksamhetsåret 2016 per nämnd/styrelse
Budgetramsförslaget innebär kompensation för 2015 års löneökning samt avsätts 2,5 
mnkr till kommunens oförutsedda kostnader. Budgeten innebär också att 
kommunens finansiella mål på en procent av skatter och bidrag uppfylls och 
förväntat resultat är drygt 4 mnkr.

Ekonomiska resurser avsätts för fortsatt arbete med att uppdatera kommunens IT-
utrustning och att betala helårskostnad för investeringen av ny skola i Hidinge-Lanna, 
investering i förskolan Äppelblomman, men också för helårseffekt av 
vattenförsörjningen mellan Lanna och Fjugesta. Dessutom avsätts medel för 
investering av infrastruktur i området ”Södra Fjugesta”, VA- och gatuinvestering i 
Lanna. Måltidsverksamheten förstärks med 0,5 mnkr avseende livsmedelskostnader.

Vård- och omsorgsnämnden erhåller ca 1,5 mnkr. 

Elevantalet inom grundskolan beräknas öka, men fortsätter att minska för 
gymnasieskolan.

I kommunstyrelsens ramtilldelning ingår den totala förväntade löneökningsresursen 
för hela Lekebergs kommun om ca 5,8 mnkr, vilka kommer att fördelas till respektive 
verksamhet efter att lönerevisionen är slutförhandlad. Tabellen visar på föreslagna 
budgetramsförändringar.
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BUDGETRAM 2016 KS KUB VON VA S:A
Budgetramar för befintlig verksamhet 2015 -77 474 tkr -186 268 tkr -112 841 tkr -2 301 tkr -378 884 tkr
Tillfällig ramförstärkning 2015 - Bara tillgängligt under 2015 - 
Avslutas 4 293 tkr  0 tkr 0 tkr 4 293 tkr

Fördelning lönekompensation 2015 helår 4 466 tkr -3 789 tkr -2 499 tkr  -1 822 tkr
Minskad skattefinansiering pga ökad VA-taxa    1 000 tkr 1 000 tkr
Budgeterat anslag för oförutsett 2016 -2 476 tkr    -2 476 tkr
Förväntade löneökning 2016 3% (9 månader) -5 752 tkr    -5 752 tkr
Korrigering av OB-ersättning pga 2014 års lönerevision   -650 tkr  -650 tkr
Korrigering av lokalhyra och städ för gemensamma nämnder 128 tkr    128 tkr
Uppräkning - Sydnärkes lönenämnd 2,5% -32 tkr    -32 tkr
Uppräkning - Sydnärkes IT-nämnd, tillagd hyra inkl städ, 
uppräknat i snitt med 2,5% from 2017 -72 tkr    -72 tkr

Uppräkning - Sydnärkes byggnämnd, tillagd hyra inkl städ, 
uppräknat i snitt med 2,5% from 2017 -101 tkr    -101 tkr

Uppräkning - Sydnärkes miljönämnd, tillagd hyra inkl städ, 
uppräknat i snitt med 2,5% from 2017 -77 tkr    -77 tkr

Uppräkning - Nerikes brandkår 3%, from 2017 2,75% -140 tkr    -140 tkr
Kapitalkostnad - Vattenförsörjning Lanna-Hidinge-Hidingebro-
Fjugesta, (upp till helårseffekt)    -310 tkr -310 tkr

Kapitalkostnad - Kanalisation i samband med VA Lanna-
Fjugesta -50 tkr    -50 tkr

Kapitalkostnad - Inventarier Hidinge-Lanna  250 tkr   250 tkr
Kapitalkostnad - Reinvestering av kommunens IT-utrustning -240 tkr    -240 tkr
Kapitalkostnad - Genomfartsgata/VA mm "Södra Fjugesta" -328 tkr   -53 tkr -381 tkr
Kapitalkostnad - VA/Gata Lanna, Vreta 2:11 (enl avtal) -338 tkr   -235 tkr -573 tkr
Kapitalkostnad - VA, Skalskydd avloppsreningsverk och 
vattentorn    -28 tkr -28 tkr

Kapitalkostnad - VA, Dagvattenrening Norra Fjugesta    -75 tkr -75 tkr
Kapitalkostnad - VA, Löpande VA-saneringar    -58 tkr -58 tkr
Skolbygget Hidinge-Lanna (upp till helårseffekt)  -5 857 tkr   -5 857 tkr
Äppelblomman (upp till helårseffekt)  -445 tkr   -445 tkr
Lokalkostnad Bona Kemi enl avtal NA-bygg -900 tkr    -900 tkr
Lokalkostnad KomTek, Naturskola (paviljongen)  -44 tkr   -44 tkr
Riktat statsbidrag - Utökad undervisningstid i matematik åk 4-
6  -185 tkr   -185 tkr

Riktat statsbidrag - Lärarlegitimation, Ökad tid ma åk 1-3, 
Allmän fsk 3 åringar  22 tkr   22 tkr

Flytt av budgetanslag mellan KUB och KS - Mellanmål mm 
Hidinge 0,4 åa, Tulpanen 0,25 -246 tkr 246 tkr   0 tkr

Flytt av budgetanslag mellan ADM och KUB - BO-
adm/Skolskjutshandläggning 468 tkr -468 tkr   0 tkr

Flytt av budgetanslag mellan KUB och KS - 
Turismverksamheten -128 tkr 128 tkr   0 tkr

Flytt av budgetanslag mellan KS och KUB - Samlingslokaler 20 tkr -20 tkr   0 tkr
Utökning av ram motsvarande 3 åa   -1 542 tkr  -1 542 tkr
Måltidsverksamheten - livsmedelskostnader -500 tkr    -500 tkr
Grundskoleplatser - Ökar med 68 elever till hösten  -2 904 tkr   -2 904 tkr
Gymnasieplatser - Minskar med 7 elever till hösten  391 tkr   391 tkr

SUMMA -79 479 tkr -198 943 tkr -117 532 tkr -2 060 tkr -398 014 tkr

FINANSFÖRVALTNINGEN     402 040 tkr
BUDGETERAT RESULTAT 1% AV SKATTER OCH BIDRAG     4 026 tkr
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10 Investeringsbudget 2016
De investeringar som kommunen kommer att genomföra under året är beroende på 
förvaltningarnas avsättning av driftbudgetanslag till kapitalkostnad för investeringar. 
Kommunens totala investeringsnivå kan således tidigast deklareras efter det att 
respektive nämnd/styrelse antagit sin internbudget. Investeringsnivån bör inte 
överstiga de likvida medel som kommunen varje år genererar i form av avskrivningar 
och årets resultat minskat med amorteringar. I annat fall måste kommunen låna 
kapital till investeringar. 

Kapitalkostnader är den årliga finansiella ersättningen från förvaltningarna till 
kommunens finansförvaltning för de medel som förvaltningarna avsatt till 
investeringar. Kommunen använder nominell metod vid beräkning av 
kapitalkostnader. Metoden innebär att intern ränta beräknas på kvarvarande värde 
på anläggningarna (bokfört värde) och att avskrivning sker med samma belopp varje 
år under anläggningens livslängd. Kommunen börjar med avskrivningar halvårsvis 
efter att investeringen har skett.

Internräntan uppgår till 2,5 procent för 2016, i enlighet med Sveriges kommuner och 
landsting rekommendationer som bygger på den långa statsobligationsräntan. 

I budgetramsförslaget ingår nya investeringsutgifter för 18,3 mnkr.

INVESTERINGSUTGIFT 2016 Belopp

Reinvestering av IT-utrustning 1 000 tkr

Inledande infrastruktur "Södra Fjugesta" 6 900 tkr

VA och gata Lanna, Vreta 2:11 10 350 tkr

SUMMA 18 250 tkr
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Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §130

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§130 - MER-plan för Lekebergs kommun 2016 med plan för 2017-
2018 (KS 15-414)
Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten har i ett beslutupphävt fullmäktiges beslut om MER-plan 2017 med anledning av 
att de anser att propositionsordningen inte gick rätt till. Därför tas nu ärendet upp igen. I 
budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018” finns kommunfullmäktiges mål 
som sätter riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Med utgångspunkt i målen har ett 
förslag till budget för 2016 med plan för 2017-2018 tagits fram. Handlingen innehåller även en 
ekonomisk prognos för perioden 2016-2018 utifrån aktuell bedömning av skatteintäkter, 
pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m. 2016 års ekonomiska resultat 
budgeteras till 4 026 tkr, vilket motsvarar 1 % av kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER – plan 2016 och ekonomisk plan 2017-2018,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas 
till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 mnkr under 2016 5. Godkänner 
revisionsverksamhetens äskande om en utökad budget med 15 tkr, vilket finansieras inom 
kommunstyrelsens befintliga ram.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

 

Kjell Edlund (S), Mikael Bergdahl (S), Michael Larsson (S), Jette Bergström (S) och Anette Bergdahl (S) 
reserverar sig mot beslutet.

Kerstin Leijonborg (FL) ber att få nedskrivet i protokollet att hon inte ställer sig inte bakom förslag till 
beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut
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Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER – plan 2016 och ekonomisk plan 2017-2018,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas 
till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 mnkr under 2016 5. Godkänner 
revisionsverksamhetens äskande om en utökad budget med 15 tkr, vilket finansieras inom 
kommunstyrelsens befintliga ram.

.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2016 med plan för 2017-2018 - (32763)
 Lekebergs kommuns MER-plan 2016 med plan för 2017-2018 - (32762)
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