
Protokoll 2017-09-25

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-21:00 Hidinge skola  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Adminstrativ chef) §53
Berth Falk (S) (Kommunalråd) §53
Anna Bilock (Ekonomichef) §53
Henrik Hult  (C) (Nämndordförande) §53

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Leif Göransson (C)
Sören Fagerstedt (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C) (ordförande)
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Ulla Kristina Fintling (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Christina Pålsson (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
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)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare)  ersätter Charlotta 
Englund (C)
Elin Nilsson (L)  ersätter Eva Blomqvist (L)
Mait Edlund (S)  ersätter Gunilla Pihlblad (S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson (FL)
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Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §§49-60

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer (C)

Justerare _________________________________________________________________
Annica Zetterholm (C) Gerry Milton (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-09-25

Datum för överklagan 2017-10-02 till och med 2017-10-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§49 Val av justerare
§50 Adjungering av råd i kommunfullmäktige
§51 Förlusttäckning av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen)
§52 Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
§53 Delårsbokslut 2017 för Lekebergs kommun

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

§55 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och bildningsnämnden - Michael 
Larsson (S)

§56 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och bildningsnämnden - Brian Jensen 
(S)

§57 Val av ledamot och ersättare till kultur- och bildningsnämnden

§58 Anmälan av ny motion från Sverigedemokraterna gällande trafiksäkerhetskarta för 
Lekebergs kommun

§59 Anmälan om ny motion från Socialdemokraterna om förslag att ta fram riktlinjer för 
hur enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning ska tillämpas

§60 Interpellation från Framtidspartiet i Lekeberg till ordförande i kultur- och 
bildningsnämnden angående skolskjutsverksamheten i Lekebergs kommun
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Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§49- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Val av justerare och ersättare av kommunfullmäktiges protokoll. Justeringen kommer äga rum 
måndagen den 2 oktober kl 16.30 i kommunhuset i Fjugesta.

Mötet är offentligt för allmänheten.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser Annica Zetterholm (C) och Gerry Milton (SD) till justerare samt 
Liselotte Laurén (C) och Jette Bergström (S) till ersättare.

Beslut

Kommunfullmäktige utser Annica Zetterholm (C) och Gerry Milton (SD) till justerare och 
Liselotte Laurén (C) samt Jette Bergström (S) till ersättare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§50 - Adjungering av råd i kommunfullmäktige (KS 17-649)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap 21 § får kommunfullmäktige bestämma att också andra än ledamöter 
ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

Då Berth Falk (S) är nyvalt kommunalråd men inte sitter i kommunfullmäktige finns det ett förslag att 
adjungera honom i kommunfullmäktige resterande del av 2017. 
 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige adjungerar Berth Falk (S) på resterande av kommunfullmäktiges sammanträden 
2017. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden
Wendla Thorstensson (C) och Lennart M Petersson (S) yrkar bilfall till liggande förslag

Elin Nilsson (L) yrkar avslag

Propostionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot avslag

Beslut
Kommunfullmäktige adjungerar Berth Falk (S) på resterande av kommunfullmäktiges sammanträden 
2017. 

Reservationer

Elin Nilsson (L) reserverar sig

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Adjungering av råd i kommunfullmäktige - (49395)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§51 - Förlusttäckning av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen) (KS 
16-680)
Ärendebeskrivning

I samband med att Lekebergs kommunfastigheter AB förvärvade Fjugesta 3:51, så avtalades 
det om en förlusttäckningsgaranti. Garantin innebär att om den förvärvade fastigheten har ett 
lägre marknadsvärde än det pris som bolaget betalade, så förbinder sig kommunen att ersätta 
den mellanskillnad som uppstår och som föranleder en nedskrivning för bolaget. En 
marknadsmässig värdering är gjord och nedskrivningsbehovet är 2 236 tkr, vilket föreslås 
finansieras via kommunens finansförvaltning.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Ersätter Lekebergs kommunfastigheter AB med 2 236 000 kr, vilket motsvarar det 
nedskrivningsbehov som finns.
2. finansiering sker via kommunens finansförvaltning.
3. Därmed är också förlusttäckningsgarantin är utnyttjad och därmed förbrukad

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslut
Kommunfullmäktige
1. Ersätter Lekebergs kommunfastigheter AB med 2 236 000 kr, vilket motsvarar det 
nedskrivningsbehov som finns.
2. finansiering sker via kommunens finansförvaltning.
3. Därmed är också förlusttäckningsgarantin är utnyttjad och därmed förbrukad.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förlusttäckning Fjugesta 3:51 (Käppen) - (KS 16-680-2)
 LEKO § Förlusttäckning vid transportköp av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen) - (KS 16-680-

1)
 §33 KS Förlusttäckning av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen) - (KS 16-680-4)
 §18 KSAU Förlusttäckning av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen) - (KS 16-680-3)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
2. förvärvar 368 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 516 000 kronor
3. godkänner bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB samt
4. beslutar att finansiering av aktieköpet sker genom överlikviditet och belastar 

tillgångssidan i balansräkningen
5. utser Wendla Thorstensson (C) till kommunens stämombud och Berth Falk (S) till 

ersättare

Beslut
Kommunfullmäktige

1. antar erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
2. förvärvar 368 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 516 000 kronor
3. godkänner bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB samt
4. beslutar att finansiering av aktieköpet sker genom överlikviditet och belastar 

tillgångssidan i balansräkningen
5. utser Wendla Thorstensson (C) till kommunens stämombud och Berth Falk (S) till 

ersättare

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB - (KS 17-480-1)
 §112 KSAU Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB - (KS 17-480-2)
 §137 KS Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB - (KS 17-480-3)
 Bolagsordning,ägavtal samt direktiv - (48029)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§53 - Delårsbokslut 2017 för Lekebergs kommun (KS 17-565)
Ärendebeskrivning
Kommunens delårsbokslut tillika prognosrapport 2 innehåller en beskrivning och sammanfattning 
över utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2017. 

En sammanfattning över dom viktigaste händelserna, uppföljning och prognos för kommunens mål 
samt nuläge och prognos för ekonomin. 
Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2017 ut som följer:

 1 mål uppnås 

 5 uppnås delvis

 0 uppnås inte 

Det ger en måluppfyllelse på 17 %. (Samma som i prognosrapport 1.)

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 36 723 tkr per den sista juli 
2017. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 8 620 tkr i och med att det budgeterade 
resultatet är beräknat till 8 687 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 17 307 tkr. Anledningen till att helårsresultatet 
förväntas bli så mycket över budgeterat resultat beror bland annat på att ersättning för 
ensamkommande barn förväntas ge ett överskott om 6 mkr, att nämnderna prognostiserar ett 
överskott om ca 1 mkr samt att skatter och bidrag genererar drygt 2 mkr mer än budgeterat.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 985 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2017.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C), Håkan Söderman (M), Kerstin Lejonborg (FL) och Kjell Edlund 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2017 för Lekebergs kommun - (48974)
 Delårsbokslut 2017  för Lekebergs kommun - (48914)
 §135 KS Delårsbokslut för Lekebergs kommun 2017 - (KS 17-565-3)
 §110 KSAU Delårsbokslut för Lekebergs kommun 2017 - (KS 17-565-2)
 Revisionens granskningsrapport av delårsrapport 2017 - (KS 17-565-4)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Revisonsutlåtande avseende delårsrapport 2017 - (KS 17-565-5)
Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

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

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

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C), Kjell Edlund (S) och Håkan Söderman (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Kerstin Lejonborg (FL) yrkar avslag.

Propostionsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag

 

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

 

Reservationer

Kerstin Lejonborg (FL och Olle Lejonborg (FL) reserverar sig
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 

m.fl. (Fjugesta centrum) - (KS 16-669-30)
 §128 KS Planändring gällande Fjugesta 2:34, 3:139, 3:144 m fl (Fjugesta centrum) - (KS 16-

669-32)
 §101 KSAU Planändring gällande Fjugesta 2:34, 3:139, 3:144 m fl (Fjugesta centrum) - (KS 16-

669-31)
 Samrådsredogörelse - (47887)
 Plankarta - (47888)
 Planbeskrivning - (47889)
 Granskningsutlåtande - (47890)
 Fastighetsförteckning - (47891)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§55 - Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden - Michael Larsson (S) (KS 17-635)
Ärendebeskrivning

Michael Larsson (S) har inkommit med begäran om avsägelse av sitt uppdrag om ordinarie 
ledamot i kultur och bildningsnämnden. Kommunfullmäktige behöver ta ställning till begäran.

 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Michael Larssons (S) avsägelse som ordinarie ledamot i 
kultur- och bildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Michael Larssons (S) avsägelse som ordinarie ledamot i 
kultur- och bildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och bildningsnämnden - Michael Larsson (S) - 

(KS 17-635-1)
Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§56 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden - Brian Jensen (S) (KS 17-634)
Ärendebeskrivning

Brian Jensen (S) har inkommit med begäran om avsägelse av sitt uppdrag om ersättare i kultur 
och bildningsnämnden. Kommunfullmäktige behöver ta ställning till begäran.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Brian Jensens (S) avsägelse som ersättare i kultur och 
bildningsnämnden.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Brian Jensens (S) avsägelse som ersättare i kultur och 
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och bildningsnämnden - Brian Jensen (S) - (KS 

17-634-1)
Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§57 - Val av ledamot och ersättare till kultur- och 
bildningsnämnden (KS 17-652)
Ärendebeskrivning

Val av ledmöter till de vakanta platserna innom kultur- och bildningsnämnden, en ordinarie 
ledamot och en ersättare.

Valberedningens förslag läggs fram av valberedningsordförande på sammanträdet.

Förslag till beslut

Valberedningen förslår att kommunfullmäktige väljer Linda Hallén 19750404-6785 (S) till 
ordinarie ledmot och Jette Bergström 19490205-9346 (S) till ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Linda Hallén 19750404-6785 (S) till ordinarie ledmot och 
Jette Bergström 19490205-9346 (S) till ersättare i kultur- och bildningsnämnden.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§58 - Anmälan av ny motion från Sverigedemokraterna gällande 
trafiksäkerhetskarta för Lekebergs kommun (KS 17-562)
Ärendebeskrivning

Sverigedemorkaterna har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en 
trafiksäkerhetskarta för skolskjutsarna i kommunen. Detta för att öka kunskapen om 
förehållanden för skolskjutseleverna och deras säkerhet.

 

 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen anmäld.

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen anmäld.

Beslutsunderlag
 Motion från Sverigedemokraterna gällande trafiksäkerhetskarta för Lekebergs kommun - (KS 

17-562-2)
Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§59 - Anmälan om ny motion från Socialdemokraterna om förslag 
att ta fram riktlinjer för hur enprocentsregeln för konstnärlig 
gestaltning ska tillämpas (KS 17-662)
Ärendebeskrivning

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med en motion som lyfter frågan om 
att Lekebergs kommun bör ta fram riktlinjer för en enprocentsregel för konstnärlig gestaltning 
i samband med byggnationer.

 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen anmäld.  

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen anmäld.  

Beslutsunderlag
 Motion från Socialdemokraterna om förslag att ta fram riktlinjer för hur enprocentsregeln för 

konstnärlig gestaltning ska tillämpas - (KS 17-662-1)
Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§60 - Interpellation från Framtidspartiet i Lekeberg till 
ordförande i kultur- och bildningsnämnden angående 
skolskjutsverksamheten i Lekebergs kommun (KS 17-659)
Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande, Amanda Höjer (C), tillåter att interpellationen ställs.

Beslutsunderlag
 Interpellation från Framtidspartiet i Lekeberg till ordförande i kultur- och bildningsnämnden 

angående skolskjutsverksamheten i Lekebergs kommun - (KS 17-659-1)
 Svar på interpellation - (49642)

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§49
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Adjungering av råd i kommunfullmäktige

§50

KS 17-649
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Tjänsteskrivelse 2017-09-18 1 (1)

Dnr: KS 17-649

   

Adjungering av råd i kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap 21 § får kommunfullmäktige bestämma att också andra 
än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

Då Berth Falk (S) är nyvalt kommunalråd men inte sitter i kommunfullmäktige finns 
det ett förslag att adjungera honom i kommunfullmäktige resterande del av 2017. 
  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige adjungerar Berth Falk (S) på resterande kommunfullmäktige 
sammanträden 2017. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Förlusttäckning av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen)

§51

KS 16-680
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (2)

Dnr: KS 16-680

Förlusttäckning av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen)

   

Ärendebeskrivning
I samband med att Lekebergs kommunfastigheter AB förvärvade Fjugesta 3:51, så 
avtalades det om en förlusttäckningsgaranti. Garantin innebär att om den förvärvade 
fastigheten har ett lägre marknadsvärde än det pris som bolaget betalade, så 
förbinder sig kommunen att ersätta den mellanskillnad som uppstår och som 
föranleder en nedskrivning för bolaget. En marknadsmässig värdering är gjord och 
nedskrivningsbehovet är 2 236 tkr, vilket föreslås finansieras via kommunens 
finansförvaltning.

1 Bakgrund
Lekebergs kommunfastigheter AB förvärvade 2013 fastigheten Fjugesta 3:51, även 
kallad Käppen. Förvärvet gjordes i grunden från extern part, men det fanns en risk att 
fastigheten skulle drabbas av förluster och nedskrivningar i framtiden och därför 
lämnade kommunen en förlusttäckningsgaranti till bolaget. Om det visar sig att det 
kommunägda bolaget köper en fastighet till ett för högt pris av kommunen så sker en 
dold värdeöverföring, vilket inte är tillåtet, och detta regleras alltså genom den 
utställda garantin. 

2 Analys
Lekebergs kommunfastigheter AB har inkommit med en skrivelse till kommunen om 
att förlusttäckningsgarantin ska användas. Bolaget har gjort en marknadsvärdering 
under 2016 och det visar att det aktuella värdet exklusive kommande renovering och 
ombyggnad är 1 100 tkr. Aktuellt bokfört värde är 3 336 tkr, vilket alltså medför ett 
nedskrivningsbehov om 2 236 tkr. 

Noteras bör också att i Lekebergs kommunfastigheter ABs sammanträdesprotokoll 
från 161006, så beskrivs även det fortsatta ombyggnadsarbetet och ekonomisk kalkyl 
för densamma och nedskrivningsbehovet beräknas till 15 mnkr. Detta drabbar inte 
kommunen med en kostnad direkt, men indirekt påverkas självklart hela 
kommunkoncernen.

3 Slutsats
En marknadsmässig värdering är gjord och kommunen har inget att invända mot 
denna och således rekommenderas att kommunen ersätter Lekebergs 
kommunfastigheter AB med nedskrivningen av fastigheten Fjugesta 3:51 om 2 236 
tkr. Finansiering föreslås ske genom kommunens finansförvaltning och påverkar 
därför kommunens resultat för 2017 negativt med motsvarande.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Ersätter Lekebergs kommunfastigheter AB med 2 236 000 kr, vilket motsvarar det 
nedskrivningsbehov som finns. 
2. finansiering sker via kommunens finansförvaltning.
3. Därmed är också förlusttäckningsgarantin är utnyttjad och därmed förbrukad.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2017-02-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§33 - Förlusttäckning av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen) (KS 
16-680)
Ärendebeskrivning
I samband med att Lekebergs kommunfastigheter AB förvärvade Fjugesta 3:51, så avtalades det om 
en förlusttäckningsgaranti. Garantin innebär att om den förvärvade fastigheten har ett lägre 
marknadsvärde än det pris som bolaget betalade, så förbinder sig kommunen att ersätta den 
mellanskillnad som uppstår och som föranleder en nedskrivning för bolaget. En marknadsmässig 
värdering är gjord och nedskrivningsbehovet är 2 236 tkr, vilket föreslås finansieras via kommunens 
finansförvaltning.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Ersätter Lekebergs kommunfastigheter AB med 2 236 000 kr, vilket motsvarar det 
nedskrivningsbehov som finns.

2. finansiering sker via kommunens finansförvaltning.

3. Därmed är också förlusttäckningsgarantin är utnyttjad och därmed förbrukad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Ersätter Lekebergs kommunfastigheter AB med 2 236 000 kr, vilket motsvarar det 
nedskrivningsbehov som finns.

2. finansiering sker via kommunens finansförvaltning.

3. Därmed är också förlusttäckningsgarantin är utnyttjad och därmed förbrukad.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förlusttäckning Fjugesta 3:51 (Käppen) - (KS 16-680-2)
 LEKO § Förlusttäckning vid transportköp av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen) - (KS 16-680-

1)
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Protokoll 2017-02-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 §18 KSAU Förlusttäckning av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen) - (KS 16-680-3)

Page 2 of 2Sida 38 av 176



Protokoll 2017-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:40 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §18

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-06

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§18 - Förlusttäckning av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen) (KS 
16-680)
Ärendebeskrivning
I samband med att Lekebergs kommunfastigheter AB förvärvade Fjugesta 3:51, så avtalades det om 
en förlusttäckningsgaranti. Garantin innebär att om den förvärvade fastigheten har ett lägre 
marknadsvärde än det pris som bolaget betalade, så förbinder sig kommunen att ersätta den 
mellanskillnad som uppstår och som föranleder en nedskrivning för bolaget. En marknadsmässig 
värdering är gjord och nedskrivningsbehovet är 2 236 tkr, vilket föreslås finansieras via kommunens 
finansförvaltning.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Ersätter Lekebergs kommunfastigheter AB med 2 236 000 kr, vilket motsvarar det 
nedskrivningsbehov som finns.

2. finansiering sker via kommunens finansförvaltning.

3. Därmed är också förlusttäckningsgarantin utnyttjad och därmed förbrukad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 LEKO § Förlusttäckning vid transportköp av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen) - (KS 16-680-

1)
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Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

§52

KS 17-480

   

Sida 42 av 176



Tjänsteskrivelse 2017-09-05 1 (4)

Dnr: KS 17-480

   

Tjänsteskrivelse - Delägarskap i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB

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

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

1 Bakgrund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 11 november – dead line för ansökan

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

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

• 6 december ansökan hos Bolagsverket om registrering och emission 
aktier

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

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 

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

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

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

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Harmen Rebel
Kommundirektör Handläggare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §112

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

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

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

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

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

 

1.antar erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

 

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

 

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

 

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

 

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

Justerare signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Bolagsordn ägavtal direktiv uppdat 150901 - kopia - (48029)
 FSF Pris för aktier - (48030)
 Tidsplan 2017 FSF - (48031)
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Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:20 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §137

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Elin Nilsson (L)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-12

Datum för överklagan 2017-09-15 till och med 2017-10-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

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

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

 

1.antar erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

 

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

 

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

 

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

 

5.utser Wendla Thorstensson (C) till kommunens stämombud och Berth Falk (S) till ersättare
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Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB - (KS 17-480-1)
 Bolagsordn ägavtal direktiv uppdat 150901 - kopia - (48029)
 FSF Pris för aktier - (48030)
 Tidsplan 2017 FSF - (48031)
 §112 KSAU Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB - (KS 17-480-2)
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1.  Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
  (fastställd av årsstämma den 5 maj 2011) uppdat 150901/160913 
 
 
§ 1 Firma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
§ 13 Röstetal  

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

§ 14 Firmateckning  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

§ 19  Ändring av bolagsordning 

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

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

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

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

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

 

 

§ 2 Aktiekapital och aktieinnehav  

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

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

 

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

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

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

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

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

 
§ 3 Pantsättning  

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

§ 4 Valberedning  

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

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

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

 
§ 5 Bolagets styrelse  

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

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

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

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

 

§ 6 Styrelsebeslut  

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 
 

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

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

 

§ 8 Bolagets ekonomi 

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

 

§ 9 Ekonomiska föreskrifter 

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

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

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

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

 

§ 10 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier 

Om lösenrätt vid övergång av aktier finns bestämmelser i bolagsordningen. 

 

§ 11 Ytterligare delägare 

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

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

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

 

§ 13 Avtalstid 

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

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

 

§ 14 Väsentliga förändringar  

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

 

§ 15 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  

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

 

§ 16 Tvist 

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

 

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

 

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

 

1 Bakgrund 

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

 

2 Mål 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

3 Styrning 

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

 

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

 

4 Grundläggande värderingar 

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

 

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

 

5 Ekonomi 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

7 Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, 
bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i 
följande ordning:  
 
1. Lag 
2. Bolagsordning 
3. Aktieägaravtal 
4. Ägardirektiv 
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Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut 2017 för Lekebergs 
kommun

Ärendebeskrivning
Kommunens delårsbokslut tillika prognosrapport 2 innehåller en beskrivning och 
sammanfattning över utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2017. 

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

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2017 ut som följer:
• 1 mål uppnås 
• 5 uppnås delvis 
• 0 uppnås inte 
Det ger en måluppfyllelse på 17 %.  (Samma som i prognosrapport 1.)

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 36 723 tkr 
per den sista juli 2017. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 8 620 
tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 8 687 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 17 307 tkr. Anledningen till att 
helårsresultatet förväntas bli så mycket över budgeterat resultat beror bland annat 
på att ersättning för ensamkommande barn förväntas ge ett överskott om 6 mkr, att 
nämnderna prognostiserar ett överskott om ca 1 mkr samt att skatter och bidrag 
genererar drygt 2 mkr mer än budgeterat.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 985 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock Gustav Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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1 Inledning
Lekebergs kommun styrs av alliansen bestående av Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet (18 mandat av 35 mandat). Posten 
som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd innehas av Centerpartiet 
som företräds av Wendla Thorstensson.

Lekebergs kommun var den sista juli 7 771 invånare. Det är otroligt glädjande, men 
leder också till nya behov och större krav på kommunens alla verksamheter.

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

1.1 Mål
För 2017 beslutade kommunfullmäktige om 6 övergripande mål för kommunens 
verksamheter med 25 tillhörande indikatorer och målvärden för dessa.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2017 ut som följer:

 1 mål uppnås
 5 uppnås delvis
 0 uppnås inte

Det ger en måluppfyllelse på 17 %. Exakt samma som i prognosrapport 1. 

Indikatorer

Av dom 25 beslutade indikatorerna bedöms 14 uppnås vilket ger en måluppfyllelse 
på 56 %.
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1.2 Ekonomi
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2017. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. juli månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 17:42, daterad 2017-
08-17, är grunden i finansieringsbedömningen. Årsprognosen baseras på en 
invånarantalsökning med 50 personer precis som budgeterad nivå.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 36 723 tkr 
per den sista juli 2017. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 
8 620 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 8 687 tkr. 
Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 17 307 tkr.

Viktigt att notera är att skillnaden mellan periodens resultat och årets 
prognostiserade resultat baserar sig på bland annat att erfordliga beslut fattas 
angående kommunens förlusttäckningsgaranti gentemot Lekebergs 
kommunfastigheter AB och att detsamma sker avseende resterande 
ersättningsöverskott avseende ensamkommande barn. Att antagandena i prognosen 
för Kommunstyrelsen stämmer avseende förbrukning av bland annat lönepott och 
oförutsett samt att semesterlöneskuldsutvecklingen följer tidigare år.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 985 tkr.

Pensionsutbetalningarna beräknas bli högre än budgeterat motsvarande ett 
budgetunderskott om 426 tkr, enligt den senaste beräkningen från KPA.

Posten "övrigt" redovisar ett budgetöverskott om 5 407 tkr som har sin förklaring 
främst i överskott från kommunens arbetsgivaravgifter (1 331 tkr), 
ersättningsöverskott avseende ensamkommande barn från Migrationsverket (6 000 
tkr), samt att kommunen kommer att gå in med sin förslusttäckningsgaranti för 
lokalen "Käppen" och det medför en kostnad om 2 236 tkr.

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget om 2 854 tkr, vilket 
har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt och 
fastighetsavgift) samt överskott avseende de sk "Välfärdsmiljarderna" (379 tkr). 
Finansnettot förväntas redovisa ett positivt resultat om 130 tkr, vilket uteslutande är 
hänförligt till den ränta som kommunen erhåller från Kommuninvest på insatt kapital 
(sk insatskapital). 
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2 MER-styrning
Den av kommunfullmäktige beslutade styrmodell för Lekebergs kommun benämns, 
MER-styrning (Mål, Ekonomi och Resultat). Syftet med den modellen är att genom 
fokusering på mål och uppföljning utnyttja kommunens resurser effektivt och 
tillhandahålla tjänster med hög kvalitet.

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

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

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

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

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

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

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

Bedömningen görs enligt principen nedan.

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

uppnådda = Kommunfullmäktiges mål uppnås delvis
 Mer än hälften av indikatorer prognostiseras att inte uppnås eller saknar 

värde = Kommunfullmäktiges mål uppnås ej.
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2.1 Attraktiv kommun 
Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter 
framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

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

50% 50% 90%

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

70% 70% 90%

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

Nöjd-Region-Index 66% 66% 70%

Värde medarbetarundersökningen 
(medel)

3,95 3,97 4

Sjukfrånvaro 8,96% 8,96% 7%

Invånarantal 7 772 7 750 fler än 
7 662

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

4,6 4,6 3

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

0 2,2 2,2

IT-supportärenden som tar mer än dag 35% 40% 45%

Nämnderna och styrelsen håller sin 
budgetram

7 713 tkr 985 tkr 0 tkr

Kommunens ekonomiska resultat i 
genomsnitt under en treårsperiod

3,96% 2,4% 2%

Årets investeringar och amorteringar 
finansieras av egna medel.

100% 100% 100%

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas på 
ett hållbart sätt

Verksamhetens nettokostnad ska 
understiga 100 procent av skatter och 
bidrag.

Ja Ja Ja

Andelen förnybar energi 100% 100% 100%Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan Miljödiplomering av Lekebergs kommun Nej Ja Ja
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2.2 Barn och unga
I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd och den utbildning de 
behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla 
sin fulla potential.

Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

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

77% 77% Öka från 
75%

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

86% 86% öka från 
97%

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen

92,19% 92,19% öka från 
82,1%

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

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram

92,19% 92,19% öka från 
93,1%

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

Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst

95% 95% 85%

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

85% 85% 80%

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

Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, 
antal/1000 inv

16 16 15
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2.4 Näringsliv -
Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna 
inspireras och stimulera till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, 
och offentliga verksamheter arbetar tillsammans.

Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Företagens bedömning av kommunens 
service

81 81 72

Antalet sociala företag 0 0 1

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

Ranking av kommunens företagsklimat 
(svenskt näringsliv)

39 39 38
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3 Verksamheten
3.1 Kommunstyrelsen
Den positiva utvecklingen av invånarantalet i kommunen är fortsatt rekordhög. En 
rimlig prognos för helåret pekar på att ökningen av antalet invånare i Lekeberg 2017 
kommer bli den högsta någonsin. Tillväxten är i grunden positiv för kommunen som 
tack vare denna har möjlighet att bibehålla en god och, relativt sett, bred kommunal 
service till invånare. Tillväxten sätter också fingret på att Lekebergs kommun, av allt 
fler, uppfattas som en bra kommun att bo, leva och verka i.

Samtidigt ställer den snabba tillväxten krav på utökade boendemöjligheter, ökat 
underhåll av våra gemensamma resurser, ökad och utvecklad infrastruktur samt 
utökad kapacitet i den kommunala verksamheten. Detta är på många sätt 
utmanande. I syfte att skapa utrymme för nödvändiga investeringar kommande år 
möter vi större delen av dessa ökande behov under 2017 utan mer resurser till 
förvaltningarnas verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen utgör både stödet till 
kommunledningen och förvaltningsledningarna för en effektiv styrning av kommunen 
och stödet till de kommunala driftverksamheterna i samtliga kommunens 
förvaltningar.

I kommunstyrelseförvaltningen syns de ökade behoven och förväntningarna i dessa 
verksamheter genom att trycket ökar på servicefunktioner som växel, hemsida och 
handläggning av ärenden med mycket medborgarkontakter, teknisk service och 
skötsel med mera. Men de ökade behoven märks också genom att många av de 
frågor som kommunstyrelsen, nämnderna och ansvariga chefer hanterar successivt 
ökar i komplexitet. Därmed ökar också behovet av specialistfunktioner inom till 
exempel ekonomi, personal, säkerhet och kommunikation. Några områden där 
Kommunstyrelseförvaltningen idag saknar tillräcklig kompetens för att möta dessa 
behov är inom upphandling, lokalplanering och juridik. Utifrån bedömningen om att 
den pågående positiva tillväxten i kommunen kommer fortgå har nu ett arbete 
påbörjats med att undersöka möjligheterna att förstärka inom dessa områden.

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

3.2 Kultur- och bildningsnämnden
Inom kultur- och bildningsnämndens verksamheter har arbete och fokus under 
perioden maj till och med juli 2017 sammanfattningsvis ägnats mycket åt

 avslut av läsåret 2016-2017 innefattande bl.a. uppföljning av mål och resultat
 förberedelser inför semesterperioden samt verksamhetsstart i augusti
 rekrytering av personal
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 översyn av förvaltningens administration
 skolskjutsar
 lokaler på kort och lång sikt
 ansökningar och redovisningar av statliga medel
 åtgärder för en budget i balans 2017
 MER beredning inför 2018
 den långsiktiga gemensamma verksamhetsutvecklingsprocessen inom 

förskola och skola där all personal och nämndens politiker är delaktiga
 att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Förändringar i det systematiska kvalitetsarbetet pågår i kommunen och 
förvaltningen. Arbetet och prövandet inom kultur- och bildning pågår utifrån 
förändrat årshjul, struktur och arbetssätt. Som ett led i att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet och dialogen kring detta på alla nivåer möts politiker och tjänstemän 
kring delårsbokslutet, prognos 2 den 30 augusti.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska bidra till att underlätta arbetet med att 
utveckla verksamhetens ledningssystem för kvalitet och i det innefatta nationella, 
kommunala och lokala mål som bearbetas och analyseras samt kommuniceras på alla 
nivåer. Ett prövande görs utifrån ett ny utformat årshjul och en förändrad struktur. 
Målsättningen är att alla nivåer systematiskt och kontinuerligt följer upp 
verksamheterna, analyserar resultaten i förhållande till målen och utifrån det 
planerar och utvecklar verksamheterna på ett medvetet och väl förankrat sätt.

3.3 Socialnämnden
En anhörigkonsulent har rekryterats som utgår från LSS/socíalpsykiatrin. Funktionen 
kommer bland annat samarbeta med Silviasystrarna, delta i anhörigcirklar samt 
uppdatera riktlinjerna för anhörigstöd och anhörigambassadörer.

Upphandlingen för vård och boende, HVB, avslutades i mitten av juli. Samtliga 
överväganden om placeringar är förlängda längst till och med 2017-08-30 i avvaktan 
på att nytt avtal träder i kraft. Då upphandlingen har överklagats är nya avtal ännu 
inte slutna vilket innebär att de troligen behöver förlängas ytterligare.

Verksamhetsuppföljning fortlöper månadsvis gällande Brukare med mycket insatser, 
uppföljning av fattade och verkställda beslut, ekonomisk uppföljning av beslut samt 
sjukfrånvaro per enhet. Till och med junihar hemtjänsten haft snitt sex brukare med 
100 - mer än 125 tim. Kostnadsmässig skulle det innebära en lägre kostnad om dessa 
brukare erbjöds plats i särskilt boende. Efter sommaren ser förvaltningen att inga 
ansökningar om SÄBO är aktuella och lediga platser finns för tillfället att tillgå. Hittills 
har samtliga biståndsbeslut kunnat verkställas inom tre månader.

IFO-enheten hade ett stort inflöde av orosanmälningar i samband med 
skolavslutningen. Ett intensifierat samarbete bör i höst inledas med elevhälsan inom 
Kultur- och bildningsförvaltningen för att stödja såväl barn som vuxna vid oro.

Hyresgästerna från Bangatan flyttade i mitten av juli in i det nya gruppboendet 
Hasselbacken. Flytten gick i det stor hela bra och brukarna håller nu på att 
acklimatisera sig i sina nya lägenheter och i ny vacker miljö.

De utrymmen som lämnas i Oxelgården rustas till viss del för öppning av samtliga 
platser preliminärt 1 oktober. Platserna kommer användas flexibelt och vara 
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förberedda som dubbelrum.

Förvaltningen medverkar aktivt i två byggprojekt, ett avseende gruppbostaden, 
Fjugesta södra och ett avseende projektering för utökning/nybyggnation av Särskilda 
boendeplatser. Projektledare är Anna Gunnarsson för båda projekten.

Projekteringen av nytt Säbo återupptogs i början av 2017. LEKO har arbetat fram 
förslag på hur en om/tillbyggnad av Linden kan se ut. Tidigare projekteringsarbete 
kommer att användas som underlag vid ev fortsatt process.

Projektledarna i kommunen har fått i uppdrag att så långt möjligt ha en helhetssyn på 
kommunens byggnationer och lokaler tillsammans med kommundirektör och 
förvaltningschefer.

Sjukfrånvaro för kvartal två är förvaltningens sjuktal 9,24 %, vilket fortfarande är 
högt men lägre än bokslut 2016. Fortfarande finns en del långtidssjukskrivna som på 
vissa enheter höjer sjuktalen.

IFOs sjuktal för kvartal två är 2,94%, en förbättring med 4,64 %, sedan kvartal ett. 
Rehabiliteringsplanen för den medarbetare som har varit långtidssjukskriven har 
resulterat i återgång i arbete på 100 % från och med juli.

Fler medarbetare jämfört med tidigare utnyttjar kommunens erbjudande om 
"motionspeng". Några medarbetare har av läkare och Försäkringskassan blivit 
beviljade Särskilt Högriskskydd och flera samtal pågår om att ansöka om särskilt 
högriskskydd. Detta skydd innebär att medarbetaren undantas från karensdag.

Kontinuerliga uppföljningar sker på APT där sjukfrånvaron tas upp och samtal sker 
om hur man skapar hälsosammare arbetsplatser.

Rekryteringsläget för socialsekreterare som arbetar med Barnutredningar är 
fortfarande bekymmersamt. Två vakanta tjänster tillsätts med konsulter under 
inledningen av hösten i avvaktan på ny annonsering. Ny rekryteringsomgång kommer 
genomföras efter sommaren. För att skapa förutsättningar att arbeta på sin högsta 
kompetensnivå pågår rekrytering av administratör till IFO, med tillsättning under 
augusti.

Bemanningssituationen för sjuksköterskor har under sommaren kunnat lösas med 
hjälp av planerade extrapass av ordinarie personal, erbjudande om att flytta en 
semestervecka mot en ersättning på 10 000 kr vilka tre har nappat på samt med 
bemanningssköterskor. Två nyrekryterade sjuksköterskor börjar i augusti.

Rekryteringsläget för vikarier inför semesterperioderna har varit utmanande för 
verksamheterna då arbetslösheten i Lekeberg är låg. Dock har de vikarier som 
anställts varit väl inskolade och fungerat överlag mycket bra. Sommarplaneringen 
har, trots utmaningar, varit mycket välplanerad och skapat goda förutsättningar för 
cheferna, vilka har dubbelt så stora enheter att ansvara för under 
semesterperioderna. Under sommaren har dessutom ansvar för ytterligare en enhet 
behövt fördelas mellan tjänstgörande chefer då en enhetschef sagt upp sig.

Sida 82 av 176



14

4 Verksamheternas ekonomiska resultat
4.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen totalt prognostiserar ett överskott med 585 tkr. I prognosen 
beräknas att kommunens budget för oförutsedda kostnader (2 426 tkr) kommer att 
förbrukas.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott (100 tkr), som gäller återbetalning 
från Sydnärkes byggnadsnämnd avseende 2016 års resultat. Det finns en risk att 
färdtjänsten även i år lämnar ett underskott, men det vägs upp av en lägre 
medlemsavgift till Sydnärkes IT på grund av investeringsbidrag 2016 som minskat 
kapitalkostnaderna.  Teknik- och serviceavdelningen prognostiserar ett överskott 
(600 tkr) som främst gäller lägre kapitalkostnader, då anslutningsvägen mellan 204 
och Lanna blir försenad. En prognos för helåret är dock svårbedömd då 
kapitalkostnaderna kan påverkas både av byggnationstider och politiska beslut. Inom 
tekniska administration aviseras ett underskott kopplat till chefsbyte inom 
Måltidsenheten. Fordonsförvaltningen aviserar ett underskott främst beroende på 
reparationskostnader. Personalavdelningen prognostiserar ett underskott (-115 tkr) 
och beror på ökad kostnad för löneförvaltning och företagshälsovård.

 

Kommunstyrelsen (tkr) Budget Utfall 170731 Årsprognos Avvikelse

Kommunledning 15 540 4 933 15 540 0

Administrativa avdelningen 12 865 6 585 12 865 0

Ekonomiavdelningen 18 804 10 623 18 704 100

Teknik- och serviceavdelningen 27 367 16 201 26 767 600

Personalavdelningen 6 991 3 800 7 106 -115

Näringsliv- och utvecklingsavdelningen 2 509 1 672 2 509 0

Summa 84 076 43 814 83 491 585

 

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

Budget Utfall 170731 Årsprognos Avvikelse

Va-verksamheten 1 060 712 660 400
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4.3 Socialnämnden
Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2017. Dock finns det underskott 
som till största del beror på ett nytillkommet ärende inom boende LSS, 
bostadsanpassning samt placeringar inom institutionsvård för vuxna och inhyrda 
socialsekreterare och sjuksköterskor. För att täcka nämnda underskott och nå en 
budget i balans har effektiviseringar inom Särskilt boende (SÄBO) genomförts eller 
kommer genomföras. Öppnandet av ny avdelning på Oxelgården skjuts fram till slutet 
på året på grund av saknat behov i nuläget och kommer generera ett överskott för 
SÄBO. Nämndens budget för oförutsett kommer användas till det nya LSS-ärendet. 
Det finns även en del vakanser inom ledningsadministrationen som inte tillsätts 
under året för att minska kostnaderna.

Till i år har nämnden fått en förstärkning på 11 000 tkr för att finansiera 
verksamheter som tidigare varit underfinansierade. Utöver detta tillkommer också 
medel för nytt gruppboende samt nya platser på Oxelgården.

En osäkerhetsfaktor är ett försäkringsärende om en vattenskadad på lägenhet som 
socialtjänsten tidigare hyrt där ansvarsfrågan ännu inte är löst. Eventuell kostnad för 
detta är okänt och ej upptaget i prognosen. 

Eventuell förändring av kö till Säbo kan leda till at B1 behöver öppnas tidigare med 
kostnader som följd. 

Socialnämnden (tkr) Budget Utfall 170731 Årsprognos Avvikelse

Gemensamt inkl. nämnd 12 296 6 703 11 326 970

LSS och socialpsykiatri 33 991 19 734 35 111 -1 120

Hemtjänsten 18 702 11 057 18 702 0

HSL och nattenheten 19 496 11 456 19 746 -250

Särskilt boende 35 665 19 140 33 565 2 100

Ifo 27 846 17 661 29 546 -1 700

Summa 147 996 85 751 147 996 0

4.4 Kultur- och bildningsnämnden
Kultur- och bildningsnämndens resultat vid delåret visar ett överskott om 1 315 tkr. 
Beräknade underskott finns inom interkomunala ersättningar för barnomsorg, 
grundskola samt gymnasium. Överskott beräknas inom den gemensamma 
ledningsadministrationen på grund av vakanser vid chefsbyten. Kultur- och 
fritidsavdelningen har tidigare prognostiserat ett underskott för ökade kostnader för 
skötsel/tillsyn av Lanna badgruva. Omdisponering av avdelningens budget har skett 
för att de ökade kostnaderna ska rymmas inom budgeten. Ett effektiviseringskrav på 
ca 1 000 tkr (0,5 % av budgetramen) ska genomföras under hösten för samtliga 
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skolformer för att de ökade kostnaderna för de interkommunala ersättningarna ska 
rymmas inom budget. Och därmed beräknar nämnden ett nollresultat för 2017.

Tulpanens skola har på grund av skolans lokaler svårt att få ihop bemanningen 
utefter tilldelad budget och har därmed haft för hög bemanning under våren. Man 
försöker hitta olika lösningar till hösten men här råder stor osäkerhet att få en 
budget i balans. Barnen inom förskolan ökar mer än beräknat och är en 
osäkerhetsfaktor.

Kultur- och bildningsnämnden Budget Utfall 2017-
07-31 Årsprognos Avvikelse

Gemensam verksamhet 24 261 14 264 24 861 -600

Förskolan 53 364 29 869 53 154 210

Grundskolan 81 854 48 663 81 064 790

Gymnasieskolan 25 260 13 978 25 660 -400

Vuxenutbildning 1 100 531 1 100 0

Kultur- och fritidsverksamhet 7 295 3 552 7 295 0

Summa 193 134 110 857 193 134 0

4.5 Sydnärkes IT-nämnd
Nämnden prognostiserar ett resultat enligt budget, däremot finns det avvikelser på 
vissa kostnadsposter. Personalkostnader prognostiserar ett överskott (630 tkr), men 
kvittas mot underskott för tjänsteköp (-630 tkr), då det funnit vakanser på personal 
som medfört inköp av konsulttjänster. Datakommunikation prognostiserar ett 
underskott (-860 tkr). Detta på grund av förseningar i projektet att fasa ur gamla 
plattformen (Novell licenser Askersund/Hallsberg) och medför dubbla 
licenskostnader i år. Kapitalkostnaderna prognostiserar ett överskott (860 tkr) då 
investeringstakten hittills är låg, och gör att det genererar ett överskott för året. 
Noteras bör att helårseffekt kommer uppnås 2018.

Sydnärkes IT-nämnd Budget Utfall 170731 Årsprognos Avvikelse

Driftbidrag och övriga intäkter -27 444 -16 174 -27 444 0

Personalkostnader 11 014 5 939 10 384 630

Utrustning 469 183 469 0

Datakommunikation/behandling 5 260 4 226 6 120 -860
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Sydnärkes IT-nämnd Budget Utfall 170731 Årsprognos Avvikelse

Tjänsteköp 950 1 062 1 580 -630

Resor, kurser, tele och hyra 566 380 566 0

Kapitalkostnader 9 185 4 197 8 325 860

Summa 0 -187 0 0
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5 Kommunens bolag

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

5.1.1 Måluppfyllelse

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

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

Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt.- Nyproduktion av 36 
lägenheter i kvarteret Norrgården pågår.- Tillgänglighetsutredning av samtliga 
bostäder har genomförts.

Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg.- Genom 
att skapa attraktiva bostäder och bra offentliga miljöer.

Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan.- Det slutförda energiprojektet.- Att 
successivt byta till miljöbilar. Idag är tre av fem fordon miljöbilar.- Inom LEBO och 
LEKO pågår ett kontinuerligt arbete för ekologiska och ekonomiskt hållbara lösningar, 
genom underhåll och investeringar i fastigheterna samt utbildning av personal.

5.1.2 Ekonomiskt resultat

Resultatet för Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB uppgår till 4,3 (3,7) mkr.

Ägardirektiv för verksamheten i Lekebergs Kommunala Holding AB, antogs av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun, 2014-02-27 § Dnr: 13KS46. I ägardirektivet 
fastställdes borgensavgiften för LekebergsBostäder AB till 0,3 procent av utnyttjad 
kredit samt ett avkastningskrav på eget kapital om 5 procent. Den kommunala 
borgensavgiften för jan-juli 2017 uppgår till 0,4 mkr och kommer att erläggas till 
kommunen under december månad. Avkastningen på eget kapital per 2017-07-31 är 
24,7 procent. Avkastningskravet har därmed uppnåtts.
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RESULTATRÄKNING - Lekebergs Kommunala 
Holding AB 2017-07-31 2016-06-30

Netto omsättning 42 000 tkr 36 473 tkr

Övriga rörelseintäkter 1 000 tkr 170 tkr

SUMMA INTÄKTER 43 000 tkr 36 643 tkr

Fastighetskostnader -21 958 tkr -18 016 tkr

Övriga externa kostnader -1 287 tkr -1 712 tkr

Personalkostnader -3 450 tkr -3 204 tkr

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -8 738 tkr -7 546 tkr

SUMMA KOSTNADER -35 433 tkr -30 478 tkr

RÖRELSERESULTAT 7 567 tkr 6 165 tkr

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 28 tkr -409 tkr

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 249 tkr -2 044 tkr

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 4 346 tkr 3 712 tkr

 

 

 

BALANSRÄKNING - Lekebergs Kommunala 
Holding AB 2017-07-31 2016-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 416 733 tkr 426 442 tkr

Inventarier, verktyg och installationer 2 731 tkr 3 524 tkr

Pågående nyanläggningar och förskott 127 522 tkr 20 872 tkr

Summa materiella anläggningstillgångar 546 986 tkr 450 838  tkr

Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 tkr 40 tkr

Summa finansiella anläggningstillgångar 40 tkr 40 tkr

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 547 026 tkr 450 878 tkr

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 100 tkr 98 tkr

Summa varulager m.m. 100 tkr 98 tkr
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BALANSRÄKNING - Lekebergs Kommunala 
Holding AB 2017-07-31 2016-06-30

Kundfordringar 651 tkr 537 tkr

Aktuella skattefordringar

Övriga fordringar 61 tkr 62 tkr

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 192 tkr 1 350 tkr

Summa kortfristiga fordringar 1 904 tkr 1 949 tkr

Kassa och bank 11 200 tkr 15 262 tkr

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 13 204 tkr 17 309 tkr

SUMMA TILLGÅNGAR 560 230 tkr 468 187 tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 100 tkr 100 tkr

Summa bundet eget kapital 100 tkr 100 tkr

Balanserat resultat 14 543 tkr 10 670 tkr

Delårsresultat 4 346 tkr 3 712 tkr

Summa fritt eget kapital 18 889 tkr 14 382 tkr

SUMMA EGET KAPITAL 18 989 tkr 14 482 tkr

Avsättningar 1 340 tkr 1 148 tkr

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit

Skulder till kreditinstitut 507 546 tkr 413 500 tkr

Övriga skulder 8 400 tkr 8 400 tkr

Summa långfristiga skulder 515 946 tkr 421 900 tkr

Kortfristiga skulder 519 tkr

Kortfristig del långfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 903 tkr 14 852 tkr

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 533 tkr 15 805 tkr

Summa kortfristiga skulder 23 955 tkr 30 657 tkr

SUMMA SKULDER 541 241 tkr 453 705 tkr

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 560 230 tkr 468 187 tkr
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5.2 LekebergsBostäder AB (LEBO)
LekebergsBostäder AB:s samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. Bolaget är 
anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Husbyggnadsvaror 
(HBV) samt till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo).

5.2.1 Ekonomiskt resultat

Bolaget förvaltar 387 lägenheter med en lägenhetsyta om 25 528 m2, samt 7 945 m2 
lokalyta. Vakansgraden har under första halvåret varit 0 (0,7) procent avseende 
lägenheter. Bolagets resultat per 2017-07-31 uppgick till 4,0 (0,0) mkr och 
prognostiserat helårsresultat för 2017 är 3,0 mkr.

2017 jan - juli i ord

I kv. Norrgården pågår nybyggnation av 36 lägenheter, 12 st. 4 r.o.k. och 24 st. 3 
r.o.k., i en första etapp med option på ytterligare 32 lägenheter i etapp 2. 
Hyresförhandling för 2017 genomfördes den 27 februari och resulterade i en höjning 
av hyran från första april om 0,75 (0,6) procent. Höjningen stämmer med övriga 
förhandlade hyror i regionen.

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts unde jan-juli 2017 är:

Målning av 2 avdelningar på LindenByte av undertak o belysning i korridor på Björken

Byte av gamla motorvärmaruttag till energisnåla

Byte till nya köksfläktar på Tallen hus 1 - 3

5.3 Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO)
Lekebergs Kommunfastigheter AB:s samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. 
Bolaget bildades 2008-03-03 och verksamheten påbörjades i samband med att den 
partiella delningen av Lekebergs Bostäder AB genomfördes 2009-09-14. För den 
kommunala verksamheten förvaltar bolaget 34 134 m2 lokalyta.

5.3.1 Ekonomiskt resultat

Bolagets resultat per 2017-07-31 uppgick till 0,4 (3,7) mkr och prognostiserat 
helårsresultat för 2017 är 0,5 mkr. I bolaget finns inga anställda men tjänster köps 
från LekebergsBostäder AB. Hyrorna regleras via indexrelaterade hyresavtal och för 
året har ingen höjning skett.

2017 jan - juli i ord

Lekebergs kommunfastigheter AB har fått i uppdrag att tillsammans med 
verksamheten lämna ett mer specificerat och bantat förslag till F-9 skola vid 
Lekebergsskolan. Den nya förskolan med fyra avdelningar i Hidinge var 
inflyttningsklar i juli 2017. Utbyggnaden av ”särskilt boende” utreds som en 
tillbyggnad med kök och restaurang i bottenplan och två våningar med 20 platser vid 
Linden. Det nya LSS-boendet med 12 lägenheter på Söderområdet är inflyttningsklart 
i augusti 2017. Ombyggnaden och renoveringen av kv. Käppen pågår och beräknas bli 
inflyttningsklart omkring 1 december 2017.

Underhållsåtgärder som genomförts hittills under 2017 är:

Vidarekoppling och utbyte samt komplettering av brandlarm på förskolan 
Tummeliten
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Nya innerdörrar och målning av fasaden på förskolan Tummeliten

Utbyte av belysning till LED-armaturer på förskolan Tummeliten

Ljuddämpande inbyggnad av kompressor vid Hidinge skola

Utvändig målning av fönster på Kommunhuset
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6 Sveriges ekonomi - omvärldsanalys
Högkonjunkturen förstärks i år och 2018

Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvåret i år, 
konstaterar SKL i sitt cirkulär för augusti. Framförallt har produktionen i byggsektorn 
ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst 
bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb takt. Under fortsättningen av året väntas 
ökningen i investeringarna att mattas av. Också utvecklingen för svensk ekonomi i 
stort beräknas enligt SKL att dämpas. Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk 
ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter växa i relativt 
snabb takt i år och 2018. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad enligt SKL.

Tolvmånaderstalen för konsumentprisindex har tillfälligt nått över 2 procent, men en 
starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga 
prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer med att höja styrräntan till nästa höst, 
enligt SKL.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. 
Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget att normaliseras. BNP, 
sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. 
Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen 
ökar och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter att växa i snabb takt.

Skatteverket presenterade i början av augusti ett preliminärt beskattningsutfall och 
det innehåller endast små ändringar jämfört med tidigare prognos, men 
ökningstakten förväntas avta successivt från den starka utveckling som sågs 2016. 
Från och med 2019 förutser SKL en skatteunderlagstillväxt som understiger 
genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet.

Om en jämförelse görs mellan regeringens prognos och SKLs, så visar regeringens 
prognos en snabbare tillväxt av skatteunderlaget i år och mot slutet av 2020. 
Skillnaden i år beror främst på att regeringens prognos visar större ökning av 
arbetade timmar och löner samt mer sjukpenninginkomster. Åren 2019 och 2020 
utgår regeringen från en betydligt mer positiv utveckling av arbetade timmar än SKL, 
men det motverkas delvis av att pensioner och arbetsmarknadsersättningar tilltar 
snabbare i SKLs prognos. (Källa: SKLs cirkulär 17:42)
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7 Personalekonomisk redovisning
Kommunens "Policy för medarbetarskap och ledarskap" framhåller vikten av 
nytänkande i den lilla kommunen och att kommunen som arbetsgivare ska skapa 
förutsättningar för och uppmuntra medarbetarna till nya idéer, nya arbetssätt och 
nya lösningar. Policyn lyfter också fram den enskilda medarbetarens 
påverkansmöjlighet att via sin roll representera kommunen och uppnå de uppsatta 
målen. Även lönebildning och lönesättning ska medverka till att kommunens 
uppsatta mål nås och för att bedriva en effektiv verksamhet. En förutsättning för 
detta är att kommunen lyckas rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare 
med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. För att klara det behöver 
kommunen ha bl.a. individuella, differentierade och konkurrenskraftiga löner. 
Lönesättningen är ett instrument för att premiera medarbetarnas bidrag till 
kommunens måluppfyllelse. Samma principer för lönesättningen samt andra 
förutsättningar och villkor ska gälla för alla anställda oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggningen eller ålder.

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

Personalstatistik

2017-07-31 Årsarbetare Tillsvidare Kvinnor Män

Kommunstyrelseförvaltningen 66 70 54 16

Kultur- och bildningsförvaltningen 217 229 195 34

Socialförvaltningen 209 237 221 16

Sydnärkes IT-förvaltning 15 15 2 13

508 551 472 79

7.1 Antal anställda
Lekebergs kommun hade 548 tillsvidareanställda medarbetare den 31 juli 2016. 
Under andra halvåret 2016 och första halvåret 2017 ökade antalet tillsvidareanställda 
med 3 personer för att den 31 juli 2017 uppgå till 551 personer. Antalet 
tillsvidareanställda årsarbetare har också ökat från 504 årsarbetare i juli 2016 till 508 
årsarbetare i juli 2017.

Den 31 juli 2017 fanns 90 månadsanställda vikarier och visstidsanställda samt 467 
timavlönade medarbetare registrerade i kommunen.

7.2 Medellön
I juli 2017 var medellönen för anställda i kommunen 29 491 kr/månad. Kvinnorna låg 
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på 28 861 kronor per månad (heltids- och tillsvidareanställda) medan männens 
medellön uppgick till 33 229 kr/månad, vilket ger en skillnad på 4 368 kr/månad. 
Skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön har ökat med 273 kr/mån (4 095 kr 
samma period 2016). Kvinnornas medellön var 86,9 procent av männens i juli 2017 
(2016: 87,2 %).

7.3 Åldersfördelning och sysselsättningsgrad
Övervägande ålderskategori av kommunens anställda utgörs av 50-59 år (27 %), 40-
49 år (26 %) samt 30-39 år (24 %) som står för relativt lika stor del vardera. Andelen 
60 år och äldre är oförändrat i förhållande till juli 2016 (13 %), likaså andelen 50-59 
år. Andelen 40-49 åringar har ökat med 1 procentenhet i förhållande till förra året.

Den största andelen 50–59-åringar återfinns i Socialförvaltningen med 75 personer 
(av 209 medarbetare). Genomsnittlig sysselsättningsgrad i kommunen är 92 procent 
av heltid vilket är oförändrat sedan samma period förra året. Kvinnornas 
genomsnittliga sysselsättningsgrad är 91 procent och männens är 96 procent, vilket 
är en minskning för männen med en procentenhet (2016: 97 %).

7.4 Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet bedrivs i huvudsak inom respektive nämnd och verksamhet med 
stöd av och möjlighet till konsultation hos personalavdelningen. Kommunen gör olika 
satsningar för att vara en arbetsplats som främjar ett hållbart arbetsliv och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med anställda och 
förtroendevalda. Under våren 2017 har kommunen deltagit i ett forskningsprojekt i 
samarbete med SKL och Linnéuniversitetet, ”Kollegiala reflekterande samtal”. 
Projektet syftar till att hitta en användbar metod för att arbeta förebyggande mot 
stress och utmattning hos medarbetarna. För kommunens del syftar det även till att 
hitta förebyggande metoder som är möjliga att driva i egen regi som komplement till 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och den ständigt pågående utvecklingen av 
rutiner för den hälsofrämjande arbetsplatsen. Utvärdering och resultatet av studien 
beräknas bli klart under 2018.

Trots det aktiva arbetsmiljöarbetet ser vi att sjukfrånvaron har ökat de senaste åren, 
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likaså under det första halvåret 2017, jämfört med samma period 2016.

År 2017 År 2016 Förändring

Sjukfrånvaro i timmar 42 345 38 034 + 4 311

Sjukfrånvaro i % 8,24 % 7,33 % + 0,91

Sjukfrånvaro av kvinnor i % 9,21 % 8,17 % + 1,04

Sjukfrånvaro av män i % 3,35 % 2,61 % + 0,74

Behovet av konsultation från personalavdelningen inom såväl arbetsmiljö som 
hälsofrämjande insatser och övriga personalfrågor kvarstår och har även ökat i och 
med antalet nya chefer. Behovet gäller både ledning och personal. Ett resultat av 
kommunens deltagande i ovan nämnda projekt är att man nu börjat tittat specifikt på 
chefernas arbetsmiljö. Chefens arbetsmiljö och förutsättningar har stor betydelse för 
att kunna bedriva en bra verksamhet tillsammans med sina medarbetare. Ett viktigt 
arbetsinstrument i arbetsmiljöarbetet är medarbetarsamtalet, som varje 
medarbetare i kommunen ska erbjudas. I medarbetarsamtalet har den anställde 
möjligheten att bl.a. diskutera den egna arbetssituationen och arbetsbelastningen. 
Kommunens lokala samverkansavtal syftar till att ytterligare skapa möjligheter till ett 
utvecklat arbetsmiljöarbete. Kommunen arbetar även förebyggande med olika 
former av friskvårdsaktiviteter. Bl.a. har ersättningen för friskvård höjts inför 2017 till 
2000 kr/år och ersättningen omfattar alla skattefria förmåner enligt Skatteverket.

Lekebergs kommun arbetar målmedvetet med att minska sjukfrånvaron och öka 
frisknärvaron. Med frisknärvaro menar man att en medarbetare har fem eller färre 
sjukdagar under ett år. 2017 omfattar det 278 personer av alla månadsanställda.

7.5 Personalförsörjningen
Under första halvåret 2017 har 6 chefer rekryterats och tillsatts, samtliga 
ersättningsrekryteringar. Kommunen har för närvarande 30 chefer. Svårigheter att 
rekrytera vikarier med utbildning till kommunen kvarstår som tidigare även under 
den första halvan av 2017. Bristen på vikarier avser exempelvis förskollärare, 
undersköterskor samt sjuksköterskor.

Yrkesgrupper där rekryteringssvårigheter som kan komma att uppstå längre fram är 
inom personalkategorier som vissa chefer, specialister, lärare, förskollärare, 
fritidspedagoger och sjuksköterskor.
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8 Ekonomiskt resultat
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2017. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. juli månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 17:42, daterad 2017-
08-17, är grunden i finansieringsbedömningen. Årsprognosen baseras på en 
invånarantalsökning med 50 personer precis som budgeterad nivå.

RESULTATRÄKNING BUDGET UTFALL 
170731 ÅRSPROGNOS AVVIKELSE

Verksamhetens nettokostnad -426 266 tkr -240 947 tkr -425 281 tkr 985 tkr

Avskrivning -16 902 tkr -8 758 tkr -15 682 tkr 1 220 tkr

Kapitalkostnad 19 757 tkr 10 199 tkr 18 207 tkr -1 550 tkr

Pensionsutbetalning -7 567 tkr -4 500 tkr -7 993 tkr -426 tkr

Övrigt 2 912 tkr 21 674 tkr 8 319 tkr 5 407 tkr

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD

-428 066 tkr -222 332 tkr -422 430 tkr 5 636 tkr

Skatter och bidrag 436 153 tkr 258 371 tkr 439 007 tkr 2 854 tkr

Finansiella intäkter 1 000 tkr 688 tkr 1 130 tkr 130 tkr

Finansiella kostnader -400 tkr -4 tkr -400 tkr 0 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER

8 687 tkr 36 723 tkr 17 307 tkr 8 620 tkr

Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Extraordinära kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 8 687 tkr 36 723 tkr 17 307 tkr 8 620 tkr

Årets/periodens resultat i procent 
av skatter och bidrag

1,99% 14,21% 3,94%

Kommunens delårsrapport visar ett för perioden positivt resultat om 36 723 tkr per 
den sista juli 2017. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 8 620 tkr i 
och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 8 687 tkr. Kommunens 
helårsresultat förväntas således att bli 17 307 tkr.

Viktigt att notera är att skillnaden mellan periodens resultat och årets 
prognostiserade resultat baserar sig på bland annat att erfordliga beslut fattas 
angående kommunens förlusttäckningsgaranti gentemot Lekebergs 
kommunfastigheter AB och att detsamma sker avseende resterande 
ersättningsöverskott avseende ensamkommande barn. Att antagandena i prognosen 
för Kommunstyrelsen stämmer avseende förbrukning av bland annat lönepott och 
oförutsett samt att semesterlöneskuldsutvecklingen följer tidigare år.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 985 tkr.

Avskrivningar och kapitalkostnader förväntas visa en negativ budgetavvikelse om 
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330 tkr på grund av en lägre investeringsnivå än budgeterat. Pensionsutbetalningarna 
beräknas bli högre än budgeterat motsvarande ett budgetunderskott om 426 tkr, 
enligt den senaste beräkningen från KPA. 

Posten ”övrigt” redovisar ett budgetöverskott om 5 407 tkr som har sin förklaring 
främst i överskott från kommunens arbetsgivaravgifter (1 331 tkr), 
ersättningsöverskott avseende ensamkommande barn från Migrationsverket (6 000 
tkr), samt att kommunen kommer att gå in med sin förslusttäckningsgaranti för 
lokalen ”Käppen” och det medför en kostnad om 2 236 tkr.

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget om 2 854 tkr, vilket 
har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt och 
fastighetsavgift) samt överskott avseende de sk ”Välfärdsmiljarderna” (379 tkr). 
Finansnettot förväntas redovisa ett positivt resultat om 130 tkr, vilket uteslutande är 
hänförligt till den ränta som kommunen erhåller från Kommuninvest på insatt kapital 
(sk insatskapital). 

Verksamhetens nettokostnader i andel av skatteintäkter och bidrag beräknas uppgå 
till 96,2 procent per sista december och per den sista juli är andelen 86,0 procent. För 
att långsiktigt klara verksamheten, pensioner och investeringar bör Lekebergs 
kommuns andel ligga mellan 96-98 procent.

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD BUDGET UTFALL 

170731
ÅRS

PROGNOS
AVVIKELSE

Kommunledning 15 540 tkr 4 933 tkr 15 540 tkr 0 tkr

Varav anslaget för oförutsett 2 426 tkr 0 tkr 2 426 tkr 0 tkr

Administrativa avdelningen 12 865 tkr 6 585 tkr 12 865 tkr 0 tkr

Ekonomiavdelning 18 804 tkr 10 623 tkr 18 704 tkr 100 tkr

Teknik och serviceavdelning 27 367 tkr 16 201 tkr 26 767 tkr 600 tkr

Personalavdelning 6 991 tkr 3 800 tkr 7 106 tkr -115 tkr

Näringsliv- och utvecklingsavd. 2 509 tkr 1 672 tkr 2 509 tkr 0 tkr

Kommunstyrelsen 84 076 tkr 43 814 tkr 83 491 tkr 585 tkr

Sydnärkes IT nämnden 0 tkr -187 tkr 0 tkr 0 tkr

VA-verksamheten 1 060 tkr 712 tkr 660 tkr 400 tkr

Kultur- och bildningsnämnden 193 134 tkr 110 857 tkr 193 134 tkr 0 tkr

Socialnämnden 147 996 tkr 85 751 tkr 147 996 tkr 0 tkr

NÄMNDERNAS NETTOKOSTNAD 426 266 tkr 240 947 tkr 425 281 tkr 985 tkr

 

8.1 Semesterlöneskuld
Semesterlöneskuldens förändring mellan årsskiftet och perioden, för outtagen 
semester och övertid, har redovisats som kortfristig skuld samt som kostnad/minskad 
kostnad i redovisningen för finansförvaltningen. Förändringen är positiv och uppgår 
till 3,7 mkr. Kommunens totala semesterlöneskuld per sista juli uppgår till 12 mkr.
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8.2 Avskrivning och kapitalkostnad
Kommunens avskrivningar och kapitalkostnader för året förväntas redovisa ett 
budgetöverskridande om 330 tkr. Osäkerhetsfaktorer vid investeringar är vad som 
köps, tidigare- resp senareläggning av större objekt samt vilken avskrivningstid som 
gäller. Avskrivnings- och kapitalkostnadsbudgeten bygger på kända och förväntade 
investeringar.

8.3 Pensionsutbetalning
Prognosen för årets pensionsutbetalning överensstämmer inte med budgeten som 
grundas på KPAs pensionsredovisning. Det förväntas därför ett budgetunderskott om 
426 tkr. Kommunen har inga anställda med visstidspensioner och inte heller 
placeringar avseende pensionsmedel.

Tabellen visar på kommunens kostnader för pensionsåtaganden per sista juli 2017 
samt för samma period föregående år.

PENSIONER 2017-07-31 2016-07-31

Pensionsutbetalningar 3 782 3 170

Särskild löneskatt pensionsutbetalningar 718 505

Avgiftsbestämd ålderspension 7 179 6 901

Särskild löneskatt ålderspension 1 742 1 553

Förändring pensionsavsättning exkl ÖK-sap 394 720

Särskild löneskatt förändring 96 175

Finansiell kostnad 0 0

Summa 13 911 13 024

Aktualiseringsgrad 95,0% 94,0%

8.4 Övrigt
Posten ”övrigt” i resultaträkningen är bland annat budgeterade specialdestinerade 
statsbidrag (maxtaxa och kvalitetssäkring inom förskola), men också 
arbetsgivaravgifter mm. Här redovisas ett budgetöverskott om 5 407 tkr som har sin 
förklaring främst i överskott från kommunens arbetsgivaravgifter (1 331 tkr), 
ersättningsöverskott avseende ensamkommande barn från Migrationsverket (6 000 
tkr), samt att kommunen kommer att gå in med sin förslusttäckningsgaranti för 
lokalen ”Käppen” och det medför en kostnad om 2 236 tkr.

8.5 Skatteintäkter och bidrag
Enligt senaste skatteprognosen från SKL, daterad 2017-08-17, erhåller kommunen 
2 475 tkr mer i skatteintäkter än den SKL-prognos som var grunden för budgeten 
2017. Det beror på förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt och 
fastighetsavgiften), vilket till viss del har att göra med att kommunen beslutat att 
höja skatten inför 2017 och detta har gett en högre effekt än förväntat. Inom bidrag 
prognostiserar ”Välfärdsmiljarderna” ge ett överskott på 379 tkr.
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SKATTER OCH BIDRAG BUDGET UTFALL 
170731

ÅRS
PROGNOS

AVVIKELSE

Allmän kommunalskatt 327 722 tkr 194 174 tkr 329 812 tkr 2 090 tkr

Inkomstutjämningsbidrag 81 643 tkr 48 514 tkr 82 512 tkr 869 tkr

Kostnadsutjämningsbidrag 9 392 tkr 4 989 tkr 8 485 tkr -907 tkr

Kommunal fastighetsavgift 13 752 tkr 8 379 tkr 14 251 tkr 499 tkr

LSS utjämningsbidrag 2 176 tkr 1 320 tkr 2 244 tkr 68 tkr

Regleringsavgift 68 tkr -43 tkr -76 tkr -144 tkr

Välfärdsmiljarderna 1 400 tkr 1 038 tkr 1 779 tkr 379 tkr

SUMMA SKATTER OCH BIDRAG 436 153 tkr 258 371 tkr 439 007 tkr 2 854 tkr

8.6 Finansnetto
Finansnettot förväntas redovisa ett positivt resultat om 130 tkr, vilket uteslutande är 
hänförligt till den ränta som kommunen erhåller från Kommuninvest på insatt kapital 
(sk insatskapital). I dagsläget finns inga förväntningar på upptagande av nya lån, inte 
heller utnyttjande av kommunens checkkredit.

8.7 Investeringar
Årets investeringsbudget uppgår till 59 304 tkr och under åren 1995-2017 har 
kommunen investerat för 312 482 tkr, vilket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 14 204 tkr per år. Investeringsvolymen för året prognostiserar 4,1 procent av 
nettokostnaden.

Investeringsredovisn
ing Utfall 2017-07-31 Budget Inkomst Utgift Netto Återstår Prognos 1995-2017

Kommunstyrelsen 25 030 tkr 0 tkr 1 149 tkr 1 149 tkr 23 881 tkr 7 270 tkr 201 413 tkr

Varav Tekniska avd 22 680 tkr 0 tkr 860 tkr 860 tkr 21 820 tkr 4 920 tkr 152 580 tkr

Kultur- och 
bildningsnämnden

4 239 tkr 0 tkr 466 tkr 466 tkr 3 773 tkr 1 800 tkr 22 921 tkr

Sydnärkes IT nämnd 10 500 tkr 0 tkr 5 841 tkr 5 841 tkr 4 659 tkr 10 500 tkr 19 224 tkr

Socialförvaltningen 3 030 tkr 0 tkr 209 tkr 209 tkr 2 821 tkr 2 530 tkr 13 951 tkr

VA-verksamheten 16 505 tkr 386 tkr 2 630 tkr 2 244 tkr 14 261 tkr 7 805 tkr 54 973 tkr

SUMMA NÄMNDER 59 304 tkr 386 tkr 10 295 tkr 9 909 tkr 49 395 tkr 29 905 tkr 312 482 tkr

 

Helårsprognosen visar på att investeringsuppgifter om 29 399 tkr inte kommer att 
genomföras i år utan projekten löper över till nästa år. Fram till 31 juli 2017 har 
investeringar gjorts motsvarande 8,3 % (exkl SYD IT) av den totala 
investeringsbudgeten. Totalt beräknas investeringsutgiften bli 19 405 tkr exkl 
Sydnärkes IT nämnds investeringar. Kommunen har likviditet för den prognostiserade 
investeringsutgiften.
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Investering per objekt Budget Redovisat Prognos Avvikelse

KOMMUNLEDNI
NG

0076 OFÖRUTSEDDA 
INV.UTGIFTER

1 500 0 1 500 0

KOMMUNLEDNI
NG

0116 INDUSTRI OCH EXPL MARK 600 289 600 0

ADMINISTRATIV
A AVD.

0223 INVENT OMBYGGN 
KOMMUNHUS

150 0 150 0

TEKNISKA AVD. 0004 FORDON 
FORDONSFÖRVALTNING

250 141 250 0

TEKNISKA AVD. 0026 LEKUTRUSTN, TEKN AVD 200 0 200 0

TEKNISKA AVD. 0067 STÄDMASKIN 100 32 100 0

TEKNISKA AVD. 0220 KÖKSUTRUSTNING 400 218 400 0

TEKNISKA AVD. 1067 ASFALTPLAN 14 300 125 2 000 -12 300

TEKNISKA AVD. 1080 VRETA 2:2 BEST GATA 0 70 70 70

TEKNISKA AVD. 1083 INFRA SÖDRA FJUGESTA 6 530 260 1 000 -5 530

TEKNISKA AVD. 1084 KANALISATION/FIBER 
KOMMUN

900 14 900 0

PERSONALENHE
TEN

0118 UTV HÄLSANS STIG 100 0 100 0

KULTUR OCH 
BILDNING

0115 NÄRIDROTTSPLATS 1 439 0 0 -1 439

KULTUR OCH 
BILDNING

0215 INVENTARIER, KUB 800 444 800 0

KULTUR OCH 
BILDNING

0219 NY FÖRSKOLA FJUGEST 1 000 22 1 000 0

KULTUR OCH 
BILDNING

1026 OMBYGGNAD BIBLIOTEK 1 000 0 0 -1 000

SOCIALFÖRVALT
NINGEN

0077 OFÖRUTSETT VON 1 230 0 1 230 0

SOCIALFÖRVALT
NINGEN

0214 BOSTADSANPASSNING 500 0 0 -500

SOCIALFÖRVALT
NINGEN.

0216 INVENTARIER, 
OXELGÅRDEN

500 0 500 0

SOCIALFÖRVALT
NINGEN

0221 INVENT NYTT 
GRUPPBOENDE

500 209 500 0

SOCIALFÖRVALT
NINGEN

0222 INVENT OMBYGGN IFO 300 0 300 0

VA-INGENJÖR 1013 VA-SANERINGAR 1 500 0 1 008 -492

VA-INGENJÖR 1017 AVLOPPSRENINGSVERK FJA 780 593 780 0
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Investering per objekt Budget Redovisat Prognos Avvikelse

VA-INGENJÖR 1070 KVISTBRO 
OMVANDLINGSOMR

0 492 492 492

VA-INGENJÖR 1071 VATTENTORNET 465 0 465 0

VA-INGENJÖR 1079 ÖREBRO VATTEN 9 700 718 1 000 -8 700

VA-INGENJÖR 1081 VRETA 2:2 BEST VA 1 800 -383 1 306 -494

VA-INGENJÖR 1082 VA SÖDRA FJUGESTA 560 268 560 0

VA-INGENJÖR 1085 DAGVATTENRENING N 
FJUGEST

1 350 62 1 350 0

VA-INGENJÖR 1086 SKALSKYDD AVL/VA-TORN 350 0 350 0

VA-INGENJÖR 1087 VA Vretavägen omv.omr 0 494 494 494

SUMMA 48 804 4 068 19 405 -29 399

Förbrukat tom juli 8,3%

SYDNÄRKES IT-
NÄMND

0085 IT INVEST 10 500 5 841 10 500 0

SUMMA TOT 59 304 9 909 29 905 -29 399

Förbrukat tom juli 16,7%

De främsta orsakerna till överskottet är Asfaltsplan (14 300 tkr) där prognosen för 
helåret är att 2 000 tkr kommer att förbrukas i år, på grund av fördröjning i projektet 
anslutningsvägen mellan 204 och Lanna. En annan orsak är Södra Infarten till 
Fjugesta (6 530 tkr) där prognosen är att 1 000 tkr kommer att förbrukas för helåret, 
detta också på grund av fördröjningar. Båda investeringarna skjuts över till nästa år.

Även investeringen inom VA prognostiserar ett överskott och gäller Örebro Vatten 
som ligger lågt och där prognosen för helåret är 1 000 tkr, på grund av fördröjd 
byggstart. Resterande del skjuts fram till nästa år.

8.8 Lividitet och lån
Kommunens likviditet har under perioden varit god. Kommunen har haft en 
genomsnittlig likviditet om 88,4 mkr och per den 31 juli fanns det 90,4 mkr på 
banken. Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer. Däremot 
beslutade kommunen 2016 att placera medel som ett extra insatskapital till 
Kommuninvest i Sverige AB. Detta gynnar kommunen och lämnar en god avkastning 
som tidigare år varit mellan 2,5 - 3,0 procent. Kommunens insatskapital är numera 
6 743 tkr.

Kommunen har ingen långfristig låneskuld, men däremot har kommunens 
fastighetsbolag 515 946 tkr i lån per den 31 juli. Under slutet av 2015 löste Lekebergs 
kommunala holding AB de lån som de tidigare haft hos Lekebergs kommun, vilket 
avspeglar sig i den Likviditetsutveckling som syns i tabellen nedan.

Tabellen visar kommunens likviditet per den sista juli de senaste fem åren.
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8.9 Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden uppgick till drygt 628 mkr och av de totala 
borgensåtagandena avser 99,98 procent borgen till Lekebergs Kommunala 
Holdingbolag AB. Övriga borgensåtaganden består av borgen för småhus om 65 tkr. 
Borgensavgiften till Lekebergs Bostäder AB är 0,3 procent, vilket inbringar 803 tkr. 
Kommunen har inga åtaganden för så kallade fallskärmsavtal.

8.10 Balanskravsavstämning
I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Resultatet för perioden redovisar ett överskott och 
helårsresultatet prognostiseras till 17 307 tkr, innan justering av reavinster. 
Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan dock inte tillgodoräknas i 
bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Detta innebär att resultat efter 
realisationsvinster och övriga balanskravsjusteringar är 16 827 tkr och därmed har 
kommunen en ekonomi i balans för 2017 om prognosen infrias.

BALANSKRAVSUTREDNING

Prognostiserat helårsresultat 17 307 tkr

Varav reavinster för mark- och fastighetsförsäljning -480 tkr

BALANSKRAVSRESULTAT 16 827 tkr

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

två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Resultatet för perioden är positivt, 36 723 tkr, och förväntat helårsresultat beräknas 
till 17 307 tkr. Om prognosen infrias kommer målet att uppnås och landa på 3,96% 
för året och 2,4% för treårsperioden.

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.

Investeringar och amorteringar är under perioden finansierade av egna medel och 
målet förväntas även att uppnås vid årsskiftet.

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag.

Verksamhetens nettokostnad i andel av skatteintäkter och bidrag prognostiseras till 
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96,2% per sista december, vilket innebär att målet förväntas att uppnås under året. 
Under perioden är verksamhetens nettokostnad 86,0% av skatter och bidrag.

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

8.12 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING
Budget 

kommun
Kommun 
17-07-31

Kommun 
16-07-31

Prognos 
helår

Avvikelse 
budg/prog

Koncern 
17-07-31

Verksamhetens intäkter 1) 135 653 tkr 93 487 tkr 76 495 tkr 135 274 tkr -379 tkr 112 527 tkr
Verksamhetens kostnader 2) -546 817 tkr -307 061 tkr -293 477 tkr -542 022 tkr 4 795 tkr -306 793 tkr
Avskrivningar -16 902 tkr -8 758 tkr -7 630 tkr -15 682 tkr 1 220 tkr -17 496 tkr
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD -428 066 tkr -222 332 tkr -224 612 tkr -422 430 tkr 5 636 tkr -211 762 tkr

Skatteintäkter 3) 327 722 tkr 194 175 tkr 177 746 tkr 329 812 tkr 2 090 tkr 194 175 tkr
Generella 
statsbidrag/utjämning 4) 108 431 tkr 64 196 tkr 56 674 tkr 109 195 tkr 764 tkr 64 196 tkr
Finansiella intäkter 5) 1 000 tkr 688 tkr 403 tkr 1 130 tkr 130 tkr 28 553 tkr
Finansiella kostnader 6) -400 tkr -4 tkr -4 tkr -400 tkr 0 tkr -3 253 tkr
RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER 8 687 tkr 36 723 tkr 10 207 tkr 17 307 tkr 8 620 tkr 71 909 tkr

Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr
Extraordinära kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr
RESULTAT 7) 8 687 tkr 36 723 tkr 10 207 tkr 17 307 tkr 8 620 tkr 71 909 tkr

 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Not 1 - Verksamhetens intäkter 2017-07-31 2016-07-31
Migrationsverket 42 343 tkr 25 381 tkr
Sydnärkes IT 13 651 tkr 10 798 tkr
Riktade statsbidrag och bidrag 8 366 tkr 8 930 tkr
Konsumtionsavgifter 5 896 tkr 5 244 tkr
Barnomsorgsavgift 4 405 tkr 4 080 tkr
Äldreomsorgsavgift 4 158 tkr 3 949 tkr
Hyror 3 176 tkr 2 972 tkr
Övriga avgifter och ersättningar 3 137 tkr 8 209 tkr
Lönebidrag 2 057 tkr 2 116 tkr
Moms 2 027 tkr 1 596 tkr
Försäljning 1 910 tkr 1 303 tkr
Interkommunala ersättningar 1 543 tkr 980 tkr
Övrigt 818 tkr 937 tkr
SUMMA 93 487 tkr 76 495 tkr
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Not 2 - Verksamhetens kostnader 2017-07-31 2016-07-31
Löner och sociala avgifter -172 854 tkr -164 882 tkr
Tjänsteköp -80 234 tkr -75 373 tkr
Hyror -31 141 tkr -32 092 tkr
Materialinköp -7 804 tkr -7 929 tkr
Skolskjutsar -5 490 tkr -4 071 tkr
Livsmedel -3 384 tkr -2 955 tkr
Försörjningsstöd -2 713 tkr -2 516 tkr
Avgifter och bidrag -2 158 tkr -1 969 tkr
Transport -1 283 tkr -1 690 tkr
SUMMA -307 061 tkr -293 477 tkr

Not 3 - Skatteintäkter 2017-07-31 2016-07-31
Allmän kommunalskatt 195 283 tkr 179 310 tkr
Slutavräkning 16/15 624 tkr -286 tkr
Preliminär slutavräkning 17/16 -1 732 tkr -1 278 tkr
SUMMA 194 175 tkr 177 746 tkr

Not 4 – Generella statsbidrag/utjämning 2017-07-31 2016-07-31
Inkomstutjämning 48 513 tkr 44 560 tkr
Kostnadsutjämning 4 989 tkr 3 223 tkr
Regleringsbidrag/avgift -43 tkr -150 tkr
Fastighetsavgiften 8 379 tkr 8 114 tkr
LSS-utjämning 1 320 tkr 927 tkr
Välfärdsmiljarderna 1 038 tkr 0 tkr
SUMMA 64 196 tkr 56 674 tkr

Not 5 - Finansiella intäkter 2017-07-31 2016-07-31
Räntebidrag 637 tkr 370 tkr
Övriga finansiella intäkter 51 tkr 33 tkr
SUMMA 688 tkr 403 tkr

Not 6 - Finansiella kostnader 2017-07-31 2016-07-31
Ränta långfristiga lån 0 tkr 0 tkr
Ränta kortfristiga lån 0 tkr 0 tkr
Ränta pensionsförmåner 0 tkr 0 tkr
Övriga finansiella kostnader -4 tkr -4 tkr
SUMMA -4 tkr -4 tkr

Not 7 – Delårets resultat 2017-07-31 2016-07-31
Årets resultat enligt resultaträkningen 17 307 tkr 7 419 tkr
Avgår; samtliga realisationsvinster -480 tkr -249 tkr
Tillägg; realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr
Tillägg; realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr
Tillägg; orealiserade förluster i värdepapper 0 tkr 0 tkr
Avgår; återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 tkr 0 tkr
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Årets resultat efter balanskravsjusteringar 16 827 tkr 7 170 tkr
Avgår: medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr
Tillägg: medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr
Summa balanskravsresultat efter RUR 16 827 tkr 7 170 tkr
Avgår: övriga justeringar 0 tkr 0 tkr
Tillägg: övriga justeringar – Ripsräntan 0 tkr 0 tkr
Årets balanskravsresultat 16 827 tkr 7 170 tkr
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8.13 Balansräkning

BALANSRÄKNING Kommun 
170731

Kommun 
160731

Kommun 
161231

Koncern 
170731

TILLGÅNGAR 314 866 tkr 279 387 tkr 289 894 tkr 874 945 tkr

Anläggningstillgångar 165 975 tkr 160 098 tkr 164 892 tkr 712 904 tkr

Materiella anläggningstillgångar

Mark och byggnader 1) 114 569 tkr 109 576 tkr 115 073 tkr 658 825 tkr

Maskiner och inventarier 2) 30 326 tkr 32 615 tkr 29 020 tkr 33 057 tkr

Finansiella anläggningstillgångar 3) 21 080 tkr 17 907 tkr 20 799 tkr 21 022 tkr

Omsättningstillgångar 148 891 tkr 119 289 tkr 125 002 tkr 162 041 tkr

Förråd 4) 4 435 tkr 4 507 tkr 4 435 tkr 4 535 tkr

Fordringar 5) 54 292 tkr 46 585 tkr 48 045 tkr 56 143 tkr

Kassa och bank 6) 90 164 tkr 68 197 tkr 72 522 tkr 101 363 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

314 866 tkr 279 387 tkr 289 894 tkr 874 945 tkr

Eget kapital 236 055 tkr 199 467 tkr 199 333 tkr 254 946 tkr

varav periodens resultat 7) 36 723 tkr 10 207 tkr 10 073 tkr 41 071 tkr

Avsättningar 18 752 tkr 18 332 tkr 18 260 tkr 20 093 tkr

Avsättningar till pensioner och 
liknande förpliktelser8)

17 887 tkr 17 426 tkr 17 395 tkr 19 228 tkr

Citybanan 865 tkr 906 tkr 865 tkr 865 tkr

Skulder 60 059 tkr 61 588 tkr 72 301 tkr 599 906 tkr

Kortfristiga skulder 9) 60 059 tkr 61 588 tkr 72 301 tkr 83 960 tkr

Långfristiga skulder 0 tkr 0 tkr 0 tkr 515 946 tkr

ANSVARSFÖRBINDELSER 1 121 191 tkr 1 173 211 tkr 1 156 117 tkr

Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulder eller 
ansvarsförbindelser inklusive särskild 
löneskatt

132 922 tkr 138 124 tkr 135 084 tkr

Borgensförbindelser10) 628 205 tkr 628 221 tkr 628 205 tkr

Garantiförbindelse leasing 1 624 tkr 795 tkr 2 090 tkr

Garantiförbindelse Lokalhyra 358 440 tkr 406 071 tkr 390 738 tkr
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NOT 1 MARK OCH BYGGNADER
Kommun

2017-07-31
Kommun

2016-07-31

Markreserv

Ackumulerad investeringsutgift 9 007 tkr 9 476 tkr

Ackumulerad avskrivning

Periodens investeringar 289 tkr

Avskrivningar

Periodens försäljningar/utrangeringar -226 tkr -19 tkr

Utgående bokfört värde 9 070 tkr 9 457 tkr

Publika fastigheter

Ackumulerad investeringsutgift 57 567 tkr 42 511 tkr

Ackumulerad avskrivning -13 537 tkr -11 963 tkr

Periodens investeringar 469 tkr 11 606 tkr

Avskrivningar -1 107 tkr -917 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr

Utgående bokfört värde 43 392 tkr 41 237 tkr

Fastigheter för affärsverksamhet

Ackumulerad investeringsutgift 88 472 tkr 62 603 tkr

Ackumulerad avskrivning -27 448 tkr -24 864 tkr

Periodens investeringar 2 627 tkr 21 274 tkr

Avskrivningar -2 049 tkr -1 508 tkr

Just bokf värde 365 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar -383 tkr

Utgående bokfört värde 61 219 tkr 57 870 tkr

Fastigheter för annan verksamhet

Ackumulerad investeringsutgift 1 012 tkr 1 063 tkr

Ackumulerad avskrivning 0 tkr

Periodens investeringar 0 tkr

Avskrivningar 0 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar -124 tkr -51 tkr

Utgående bokfört värde 888 tkr 1 012 tkr

SUMMA 114 569 tkr 109 576 tkr
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NOT 2 MASKINER OCH INVENTARIER 2017-07-31 2016-07-31

Maskiner

Ackumulerad investeringsutgift 6 277 tkr 5 644 tkr

Ackumulerad avskrivning -4 945 tkr -4 732 tkr

Periodens investeringar 391 tkr 484 tkr

Avskrivningar -177 tkr -213 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar -138 tkr

Utgående bokfört värde 1 546 tkr 1 045 tkr

Inventarier

Ackumulerad investeringsutgift 33 144 tkr 31 006 tkr

Ackumulerad avskrivning -19 538 tkr -16 119 tkr

Periodens investeringar 675 tkr 1 564 tkr

Avskrivningar -1 561 tkr -1 587 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr -693 tkr

Utgående bokfört värde 12 720 tkr 14 171 tkr

Bilar och transportmedel

Ackumulerad investeringsutgift 1 800 tkr 1 800 tkr

Ackumulerad avskrivning -1 151 tkr -985 tkr

Periodens investeringar 0 tkr

Avskrivningar -97 tkr -97 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr

Utgående bokfört värde 552 tkr 718 tkr

Övriga maskiner och inventarier

Ackumulerad investeringsutgift 25 567 tkr 21 125 tkr

Ackumulerad avskrivning -12 134 tkr -6 461 tkr

Periodens investeringar 5 841 tkr 6 377 tkr

Avskrivningar -3 766 tkr -3 308 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr -1 052 tkr

Utgående bokfört värde 15 508 tkr 16 681 tkr

SUMMA 30 326 tkr 32 615 tkr

NOT 3 FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2017-07-31 2016-07-31

Förenade Småkommuners Försäkring AB 2 300 tkr 2 000 tkr

Inera AB 42 tkr 0 tkr
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Lekebergs Kommunala Holding AB 100 tkr 100 tkr

Kommuninvest Ekonomiska Förening 6 743 tkr 3 791 tkr

Förlagslån Kommuninvest 1 000 tkr 1 000 tkr

Sannagatan, Fjugesta 9 tkr 9 tkr

Privatpersoner 38 tkr 38 tkr

Lekebergs Kommunala Holding AB 8 400 tkr 8 400 tkr

Vrethammar 1 044 tkr 1 165 tkr

Knista- Sanna 1 404 tkr 1 404 tkr

SUMMA 21 080 tkr 17 907 tkr

NOT 4 FÖRRÅD OCH EXPLOATERING 2017-07-31 2016-07-31

Exploateringsmark 4 435 tkr 4 507 tkr

SUMMA 4 435 tkr 4 507 tkr

NOT 5 FORDRINGAR 2017-07-31 2016-07-31

Kundfordringar 4 320 tkr 812 tkr

Interimsfordringar 48 845 tkr 44 779 tkr

Momsfordran 1 127 tkr 994 tkr

SUMMA 54 292 tkr 46 585 tkr

NOT 6 KASSA OCH BANK 2017-07-31 2016-07-31

Bank 90 116 tkr 68 148 tkr

Handkassor 48 tkr 49 tkr

SUMMA 90 164 tkr 68 197 tkr

NOT 7 EGET KAPITAL 2017-07-31 2016-07-31

Ingående eget kapital 199 332 tkr 189 260 tkr

Periodens resultat 36 723 tkr 10 207 tkr

SUMMA 236 055 tkr 199 467 tkr

NOT 8 AVSÄTTNINGAR PENSIONER 2017-07-31 2016-07-31

Ingående avsättningar för pensioner 13 999 tkr 13 304 tkr

Pensionsutbetalningar -249 tkr -242 tkr

Nyintjänad pension 372 tkr 932 tkr

Ränte- och basbeloppsuppräkning 296 tkr 84 tkr
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Sänkning diskonteringsränta 0 tkr 0 tkr

Särskild löneskatt 3 492 tkr 3 402 tkr

Övrig post -23 tkr -54 tkr

SUMMA 17 887 tkr 17 426 tkr

NOT 9 KORTFRISTIGA SKULDER 2017-07-31 2016-07-31

Leverantörsskulder 6 223 tkr 7 776 tkr

Preliminär skatt anställda 5 057 tkr 4 501 tkr

Arbetsgivaravgifter 5 984 tkr 5 508 tkr

Semesterlöneskuld 12 043 tkr 15 595 tkr

Interimsskulder 18 175 tkr 16 145 tkr

Momsskuld 60 tkr 110 tkr

Individuell del pensioner 8 921 tkr 8 454 tkr

Övriga skulder 3 596 tkr 3 499 tkr

SUMMA 60 059 tkr 61 588 tkr

NOT 10 BORGENSFÖRBINDELSER 2017-07-31 2016-07-31

LekebergsBostäder AB 267 500 tkr 267 500 tkr

Lekebergs Kommunfastigheter AB 360 640 tkr 360 640 tkr

Egna hem 65 tkr 81 tkr

SUMMA 628 205 tkr 628 221 tkr

NOT 11 LEASING OCH HYRA 2017-07-31 2016-07-31

Bilar 1 624 tkr 795 tkr

Lokalhyra 358 440 tkr 406 071 tkr

SUMMA 360 064 tkr 406 866 tkr
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8.14 Kassaflödesanalys
 

KASSAFLÖDESANALYS
Kommun

2017-07-31
Kommun 

2016-07-31
Koncern 

2017-07-31

Resultat per den 31 juli 36 723 tkr 10 207 tkr 41 071 tkr

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 490 tkr 895 tkr 490 tkr

Avskrivningar 8 758 tkr 7 630 tkr 17 496 tkr

MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN 45 971 tkr 18 732 tkr 59 057 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga 
fordringar

-6 247 tkr -3 578 tkr -5 834 tkr

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

Ökning(+) /minskning(-) av kortfristiga skulder -12 242 tkr 285 tkr -20 926 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN

27 482 tkr 15 439 tkr 32 297 tkr

Investering i materiella anläggningstillgångar -10 292 tkr -41 305 tkr -72 682 tkr

Investeringsbidrag 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 735 tkr 1 588 tkr 733 tkr

Investering i finansiella anläggningstillgångar -343 tkr -338 tkr -343 tkr

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 60 tkr 507 tkr 60 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

17 642 tkr -24 109 tkr -39 935 tkr

Upptagna lån 0 tkr 0 tkr 45 954 tkr

Lösen av lån 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Ökning(+) /minskning(-) av långfristiga skulder 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av långfristiga 
fordringar

0 tkr 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

17 642 tkr -24 109 tkr 6 019 tkr

ÅRETS KASSAFLÖDE 17 642 tkr -24 109 tkr 6 019 tkr

Likvida medel vid årets början 72 522 tkr 92 306 tkr 95 345 tkr

Likvida medel vid periodens slut 90 164 tkr 68 197 tkr 101 364 tkr
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8.15 VA-verksamhet
 

RESULTATRÄKNING Not
VA Utfall
 17-07-31

VA Utfall
 16-07-31

Verksamhetens intäkter

Externa intäkter 1 6 245 tkr 5 258 tkr

Interna intäkter 2 0 tkr 0 tkr

Verksamhetens kostnader

Externa kostnader 3 -3 804 tkr -3 007 tkr

Interna kostnader 4 -488 tkr -433 tkr

Avskrivningar 5 -2 067 tkr -1 377 tkr

VERKSAMHETENS NETTO -114 tkr 441 tkr

Finansiella intäkter 0 tkr 0 tkr

Finansiella kostnader 6 -598 tkr -504 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER -712 tkr -63 tkr

ÅRETS RESULTAT -712 tkr -63 tkr

VA-verksamheten särredovisas enligt lag "Lagen om allmänna vattentjänster" 
(LAV07), men ingår under Kommunstyrelsens verksamheter.

Va-verksamheten producerar och distribuerar dricksvatten samt omhändertar och 
renar spillvatten, vidare omhändertas också dagvatten. I VA-verksamheten ingår att 
projektera, upphandla nybyggnation och reinvestering i Va-anläggningar.

Under året har underhåll av vattenledningsnätet genomförts i Fjugesta tätort med ett 
mycket lyckat resultat. Stora svinn/läckor har lokaliserats och åtgärdats, detta har lett 
till en kraftigt minskad vattenförbrukning. De stora projekt som pågår inom VA-
området (Örebrovattenlednigen, Kvistbro-Gropen och Vretavägens 
verksamhetsområden) har medfört stora utmaningar för avdelningen och 
kommunen. Främst genom ökade kostnader, förseningar, "markägarproblem" och 
brister i utförda entreprenader samt bristfälliga grundunderlag från beslutsåren. 
Avdelningen utreder möjlighet till ytterligare utbyggnad av VA-nätet, det med 
anledning av antalet icke godkända enskilda avlopp, fastighetsägares önskemål samt 
för att ta ett framåtblickande helhetsgrepp inför kommunens fortsatta tillväxt.

Delårsresultatet för VA-verksamheten per 31 juli visar på ett resultat med 712 tkr av 
totala budgeten på 1 030 tkr. Verksamheten driftkostnader prognostiseras ändå att 
på helåret lämna ett överskott med 400 tkr. Anledningen är att investeringen 
gällande Örebro Vatten beräknas bli fördröjd och byggstart blir först i november 
2017.
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BALANSRÄKNING (tkr) Not
VA Utfall
 17-07-31

VA Utfall
 16-07-31

TILLGÅNGAR 64 309 tkr 61 239 tkr

Anläggningstillgångar 60 231 tkr 56 942 tkr

Anläggningar, mark och byggnader 1 59 935 tkr 56 563 tkr

Bilar och transportmedel 2 138 tkr 155 tkr

Inventarier 3 158 tkr 225 tkr

Omsättningstillgångar 4 078 tkr 4 297 tkr

Kassa och bank 4 2 372 tkr 2 143 tkr

Fordringar 5 1 706 tkr 2 154 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

64 309 tkr 61 239 tkr

Eget kapital

därav periodens resultat -712 tkr -63 tkr

Skulder 64 309 tkr 61 239 tkr

Kortfristiga skulder 6 1 424 tkr 1 573 tkr

Långfristiga skulder 7 62 885 tkr 59 666 tkr

 

Noter till resultaträkning - VA verksamheten

Not 1 - Externa intäkter 17-07-31 16-07-31

Konsumtionsavgifter 4 876 tkr 5 116 tkr

Anslutningsavgifter 1 020 tkr 142 tkr

Övriga intäkter 349 tkr 0 tkr

SUMMA 6 245 tkr 5 258 tkr

Not 2 - Interna intäkter (Inom kommunens 
räkenskap)

17-07-31 16-07-31

VA-avgifter 0 tkr 0 tkr

SUMMA 0 tkr 0 tkr
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Not 3 - Externa kostnader 17-07-31 16-07-31

Anläggningsmaterial -450 tkr -181 tkr

Tjänster -3 354 tkr -2 826 tkr

Övrigt 0 tkr 0 tkr

SUMMA -3 804 tkr -3 007 tkr

Not 4 - Interna kostnader 17-07-31 16-07-31

Fördelade kostnader från tekniska avdelningen

Personalkostnad -468 tkr -403 tkr

Städkostnad -20 tkr -21 tkr

Övriga kostnader enligt driftredovisningen 0 tkr -9 tkr

SUMMA -488 tkr -433 tkr

Not 5 - Avskrivningar 17-07-31 16-07-31

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar. Beräknat 
på anskaffningsvärdet.

-2 067 tkr -1 377 tkr

SUMMA -2 067 tkr -1 377 tkr

Not 6 - Finansiella kostnader 17-07-31 16-07-31

Ränta på anläggningstillgångar. Baserad på internränta -598 tkr -504 tkr

SUMMA -598 tkr -504 tkr

 

Noter till balansräkningen - VA verksamheten

Not 1 - Anläggningar, mark och byggnader 17-07-31 16-07-31

Bokfört värde 1 januari 59 740 tkr 36 377 tkr

Periodens anskaffningar 2 244 tkr 21 274 tkr

Just bokf värde 365 tkr

Avskrivningar -2 049 tkr -1 453 tkr

SUMMA 59 935 tkr 56 563 tkr

Not 2 - Bilar och transportmedel 17-07-31 16-07-31

Bokfört värde 1 januari 156 tkr 188 tkr

Periodens anskaffningar

Avskrivningar -18 tkr -33 tkr

SUMMA 138 tkr 155 tkr
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Not 3 - Inventarier 17-07-31 16-07-31

Bokfört värde 1 januari 197 tkr 263 tkr

Periodens anskaffningar

Avskrivningar -39 tkr -39 tkr

SUMMA 158 tkr 225 tkr

Not 4 - Kassa och bank 17-07-31 16-07-31

Bankmedel 2 372 tkr 2 143 tkr

SUMMA 2 372 tkr 2 143 tkr

Not 5 - Fordringar 17-07-31 16-07-31

VA-intäkter 1 706 tkr 2 154 tkr

SUMMA 1 706 tkr 2 154 tkr

Not 6 - Kortfristiga skulder 17-07-31 16-07-31

Leverantörsskulder 447 tkr 232 tkr

Interimsskulder 364 tkr

Avräkning gentemot kommunen 977 tkr 977 tkr

SUMMA 1 424 tkr 1 573 tkr

Not 7 - Långfristiga skulder 17-07-31 16-07-31

Lån för finansiering av materiella anläggningstillgångar 62 885 tkr 59 666 tkr

SUMMA 62 885 tkr 59 666 tkr
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9 Redovisningsprinciper
I bokföring och bokslut har den kommunala redovisningslagens bestämmelser i allt 
väsentligt tillämpats. Här regleras hur kommunens ekonomiska resultat och 
finansiella ställning ska redovisas i en resultaträkning, balansräkning samt 
kassaflödesanalys. Poster i resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys har i 
förekommande fall justerats för föregående period med den tillämpning som gäller 
för räkenskapsperioden. För att beskriva kommunens interna redovisning används en 
drift- och investeringsredovisning. Dessutom ska kommunen upprätta en 
sammanställd redovisning. Denna utgörs av resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys för kommunen och de kommunala bolagen.

Sammanställd redovisning - har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att 
kommunens anskaffningskostnader för aktier i holdingbolaget har eliminerats mot 
bolagets eget kapital. Vid konsolideringen har proportionell metod använts, vilket 
innebär att tillgångar, skulder, intäkter och kostnader tagits upp till 100 procent. 
Detta motsvarar kommunens ägarandel i bolagen. Eliminering har gjorts av 
koncerninterna mellanhavanden som tex hyror och VA-avgifter. Vid upprättandet av 
den sammanställda redovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit 
vägledande. Någon justering har dock inte gjorts för olikheter i avskrivningsprinciper.

Kommunens affärsverksamhet innefattar vatten- och avlopp och är delvis 
taxefinansierad. Resultatet för vatten- och avloppskollektivet redovisas årligen 
separat i enlighet med ”Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412”. Detta 
innebär att verksamheten särredovisas både när det gäller det egna kapitalet men 
också upprättande av resultat- och balansräkningar. Allt för att en bedömning ska 
kunna ske om eventuellt överuttag. Anslutningsavgifterna redovisas i sin helhet som 
ett driftsbidrag och inte som investeringsbidrag. Detta eftersom kommunens 
fakturerade anslutningsavgifter inte uppgår till ett väsentligt belopp. Inga 
kommungemensamma kostnader har fördelats, dvs. vatten- och avloppskollektivet 
har inte betalt för exempelvis övergripande administration, växel och dyl.

Kostnader och intäkter som är hänförliga till perioden och är av väsentligt belopp har 
periodiserats. I delårsrapporten definierar vi väsentligt belopp till minst 100 tkr. Dock 
har fordringar ifrån Migrationsverket gällande 2016 ej periodiserats då de anses som 
osäkra.

Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt som betalas i augusti men avser juli har 
skuldbokförts. Arbetsgivaravgifterna har påverkat delårsresultatet.

Semesterlöneskuldens förändring mellan årsskiftet och perioden, för outtagen 
semester och övertid, har redovisats som kortfristig skuld samt som kostnad/minskad 
kostnad i redovisningen för finansförvaltningen.

Anläggningstillgångar och inventarier är upptagna till anskaffningsvärdet minskat 
med eventuella investeringsbidrag och avskrivningar. Med anläggningstillgång och 
inventarier avses objekt med en ekonomisk livslängd på minst tre år och med en total 
utgift på ett basbelopp (2017: 44 800 kronor) exklusive mervärdesskatt.

Förråd har värderats enligt lägsta värdets princip.

Kapitalkostnader är den samlade benämningen på avskrivningar och intern ränta. 
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Internräntan 2017 har 
uppgått till 1,75 procent. Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas 
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anskaffningsvärden. Avskrivningar har beräknats enligt nominell metod. 
Avskrivningen påbörjas halvårsvis efter anskaffning.

Amorteringar för upptagna och utlämnade lån som förfaller inom ett år har 
redovisats som kortfristig skuld respektive fordran i redovisningen.

AVSKRIVNINGSTIDER

IT-investeringar; Datorer, servrar mm 3-5 år

Maskiner och inventarier 5-20 år

Fordon och andra transportmedel 5-10 år

Publika fastigheter 10-33 år

Fastigheter för affärsverksamhet 20-33 år

Markanläggningar 20-50 år
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10 Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar - Fast och lös egendom som är avsedd för stadigvarande 
innehav. Fastigheter, fordon, maskiner är exempel på materiella 
anläggningstillgångar, medan aktier och andelar är finansiella anläggningstillgångar.

Avskrivningar - Avser planmässig värde nedsättning av anläggningstillgång.

Avsättningar - Ekonomiska förpliktelser som är säkra men ovissa till belopp eller till 
den tidpunkt då de ska infrias.

Balansräkning - Redovisar översiktlig sammanställning av tillgångar och eget kapital 
samt skulder.

Demografi - Vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek eller 
sammansättning.

Eget kapital - Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder, d v s hur 
mycket av tillgångarna som finansierats av egna medel.

Finansnetto - Redovisar skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader i 
resultaträkningen.

Interimspost - Fordran eller skuld mellan olika redovisningsår, se periodisering.

Internränta - Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) 
som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Kapitalkostnad - Är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna. 
Avser ersättning för det kapital som utnyttjas av nämnden. Kapitalkostnad består av 
avskrivning och intern ränta.

Kortfristiga skulder - Kortfristiga lån och skulder som förfaller till betalning inom ett 
år.

Kassaflödesanalys - Översiktlig sammanställning av hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet m.m. har bidragit till rörelsekapitalets förändring.

Likvida medel - Anger vilken betalningsberedskap som finns på kort sikt. Likvida 
medel består av kontanter och banktillgodohavanden.

Likviditet - Redovisar betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga lån - Skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare.

Nettoinvesteringar - Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm.

Nettokostnader - Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Nyckeltal - Mäter förhållandet mellan två storheter, exempelvis andelen eget kapital 
i procent av de totala tillgångarna (soliditet).

Omsättningstillgångar - Är summan av likvida medel, kortfristiga fordringar och 
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas i likvida medel.

Periodisering - Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna 
tillkommer eller förbrukas.

Resultaträkning - Översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet och hur den 

Sida 118 av 176



50

påverkat eget kapital.

Rörelsekapital - Är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.

Skattesats - Anger hur stor andel per intjänad hundralapp som ska erläggas i 
kommunalskatt.

Skatteunderlag - Totalsumman av kommunmedborgarnas beskattningsbara inkomst 
dividerat med 100.

Soliditet - Redovisar andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden av 
egenfinansiering av tillgångar.

Skuldsättningsgrad - Skulder dividerat med eget kapital.

Transfereringar – Avser bostadsbidrag, socialbidrag, bidrag till främmande 
inrättningar mm.
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Protokoll 2017-09-12

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:20 Sammanträdesrummet Multen  

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

Protokollet innehåller paragraferna §135

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M)
Kerstin Leijonborg (FL)

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

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-12

Datum för överklagan 2017-09-15 till och med 2017-10-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

§135 - Delårsbokslut för Lekebergs kommun 2017 (KS 17-565)
Ärendebeskrivning
Kommunens delårsbokslut tillika prognosrapport 2 innehåller en beskrivning och 
sammanfattning över utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2017. En sammanfattning över 
dom viktigaste händelserna, uppföljning och prognos för kommunens mål samt nuläge och 
prognos för ekonomin.  
Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.
Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2017 ut som följer:
•                         1 mål uppnås
•                         5 uppnås delvis
•                         0 uppnås inte
Det ger en måluppfyllelse på 17 %.  (Samma som i prognosrapport 1.)

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 36 723 tkr per den 
sista juli 2017. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 8 620 tkr i och med att 
det budgeterade resultatet är beräknat till 8 687 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 17 307 tkr. Anledningen till att 
helårsresultatet förväntas bli så mycket över budgeterat resultat beror bland annat på att 
ersättning för ensamkommande barn förväntas ge ett överskott om 6 mkr, att nämnderna 
prognostiserar ett överskott om ca 1 mkr samt att skattehöjningen som gjordes inför 2017 
genererar drygt 1 mkr mer än budgeterat.
Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 985 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2017.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen uppmanar kultur- och 
bildningsnämnden att utifrån uppkommen situation gällande skolskjutsarna verka för en 
budget i balans och vidta eventuella åtgärder

Kommunstyrelsen godkänner Wendla Thorstenssons (C) yrkande
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Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2017

Beslut

Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och bildningsnämnden att utifrån uppkommen situation 
gällande skolskjutsarna verka för en budget i balans och vidta eventuella åtgärder

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2017 för Lekebergs kommun - (48974)
 Delårsbokslut 2017  för Lekebergs kommun - (48914)
 §110 KSAU Delårsbokslut för Lekebergs kommun 2017 - (KS 17-565-2)

Expedieras till 

Kultur- och bildningsnämnden
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Protokoll 2017-09-04

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §110

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

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

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

§110 - Delårsbokslut för Lekebergs kommun 2017 (KS 17-565)
Ärendebeskrivning

Hanlingar kommer att tillkomma till kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Wendla Thorstensson (C) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.
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Granskning av delårsrapport 2017

l. Sarmn nfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-07-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för
sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige
fastställt.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning:

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyUas för år 2017.

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende periodisering av intäkter från Migrationsver-
ket gällande resterande fordran från 2016 (1,5 mnkr) samt för juli månad 2017. Avvikelse
sker även avseende vissa andra upplysningar enligt RKR rekommendation 22 samt kravet
på komponentavskrivning enligt RKR rekommendation 11.4.

• Ar resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v. s. finns förutsättningar att målen kommer att upp-
nås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt är förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige fastställt i budget 2017.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostise-
rade utfall delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2017.

September 2017
Lekebergs kommun
PwC
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-2. Inledning

2. 1, Bakgrund
Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (de-
lårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att
granska kommunens delårsrapport.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-
munens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

2.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

• Ar resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

2.3. Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

• Kommunallag (KL), kap 9:9 a

• Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport

• Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

• Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

2.4' Avgränsning och metod
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:

• översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-07-31,

• förvaltningsberättelsens innehåll,

September 2017
Lekebergs kommun
PwC
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• hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information
som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter
kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions-
sed i övrigt har.

Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på ekonomikontoret.

September 2017
Letebergs kommun
PwC
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3. Iakttagelser och bedömningar

3. 1. Lagens krav och god redovisningssed
3-i'i. Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - juli. Resultatet för perioden
uppgår till 36,7 mnkr (10,2 mnkr).

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys. Sammanställd redovisning har upprättats i år vilket är en förbätt-
ring jämfört med föregående år.

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommunens ma-
teriella anläggningstillgångar (RKR 11.4). I Lekeberg handlar det främst om gator och
vägar. Inledande åtgärder har vidtagits men har ej tillfullo verkställts i resultat och ba-
lansräkning. Detta är otillräckligt i förhållande till god redovisningssed.

Översiktlig förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut,
men innan delårsrapporten upprättas finns att läsa till viss del under avsnittet om verk-
samheterna med fokus på det som inträffat under delårsperioden.

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi beskrivs både
gällande verksamheterna och för kommunen totalt. Gällande kommunens verksamhet
kan upplysningarna utvecklas.

En samlad, övergripande redovisning av kommunens investeringsverksamhet framgår
av förvaltningsberättelsen.

En redovisning av hur helårsprognosenförhåller sig till den budget som fastställts för
den löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 17,3 mnkr vil-
ket är 8,6 mnkr bättre än budgeterat.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med
årets prognostiserade resultat förväntas kommunen redovisa en ekonomi i balans även för
år 2017.

Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats/avgränsats, vilka juri-
diska personer den består av och hur denförändrats i sin sammansättning under de-
lårsperioden framgå.

Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar inklusive noter samt kassaflö-
desanalys. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med
gällande rekommendation. Sammanställda räkenskaper ställs upp jämte kommunens och
omfattar de bolag som ska ingå.

September 2017
Lekebergs kommun
PwC
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Granskning av delårsrapport 2017

Utfall
delar

2017

93,5 i
-3°7'li
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222,4 l
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64,2,
0, 7;
0, 0i

Utfall
delar

20l6

76'5
-293,5

-7.6
-224,6

177,7
56,7
0,4
0,0

10,2

Prognos

2017

135,31
-542, o]

-15, 7;
-422, 4\
329,8]
109,21

l, lj
-o, 4!
l7>3!

Avvikelse

mot

budget

-0,4
4^
1,2
^6
2,1
0,8

0,1
0,0

8,6

Resultaträkning mnkr

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Periodens/årets resultat

Ovan visar resultaträkningen i jämförelse med bland annat föregående års delar. Den vi-
sär att verksamhetens intäkter har ökat med 17 mnkr jämfört med föregående år samtidigt
som verksamhetens kostnader har ökat med 13,6 mnkr. Gällande intäkterna så är det
främst intäkter från Migrationsverket som har ökat och när det gäller kostnaderna så har
personalkostnaderna och kostnaderna för tjänsteköp ökat.

Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning har tillsammans ökat med 24
mnkr.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande
väsentliga avvikelser noterats:

• Ansökta, ej utbetalda intäkter från Migrationsverket har för de två första kvartalen
2017 periodiserats korrekt. En månads intäkter saknas i delaret. Dessa är vid
granskningstillfället ej ansökta om och anses som osäkra och har därför ej periodi-
serats. Kvarvarande fordringar på Migrationsverket från 2016 (1, 5 mnkr) beskrivs i
rapporten även de som osäkra och har ej periodiserats.

Felen bedöms dock ej som materiella.

Vissa andra upplysningar
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt. De beskrivs i
mindre omfattning jämfört med föregående års årsredovisning och det framgår ej på ett
tydligt sätt vilka skillnader i redovisningsprinciper som finns för delaret.

Förklaring till säsong svariationer beskrivs ej särskilt. Karaktären och storleken på jäm-
förelsestörande poster lämnas inte som upplysningar i not till resultaträkningen. När det
gäller upplysning om extraordinära poster eller effekter av ändrade uppskattningar
lämnas inga särskilda upplysningar. Förändring av väsentliga ansvarsförbindelser
framgår av not till balansräkningen.

3. 1. 2. Bedömning
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2017.

September 2017
Lekebergs kommun
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6 av 9

Sida 133 av 176



Granskning av delårsrapport 2017

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende periodisering av intäkter från Migrationsver-
ket gällande resterande fordran från 2016 (1,5 mnkr) samt för juli månad 2017. Avvikelse
sker även avseende vissa andra upplysningar enligt RKR rekommendation 22 samt kravet
på komponentavskrivning enligt RKR rekommendation 11.4.

3. 2. God ekonomisk hushållning
3. 2. 1. Iakttagelser
Finansiella inål

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som
fastställts i budget 2017:

Finansiellt mål, fastställt av
fullmäktige i budget 2017

Prognos 2017 Prognostiserad måluppfyllelse

l Det prognostiserade resultatet för
l Resultatet ska i genomsnitt under en 2017 uppgår til 17,3 mnkr. Om
|treärspertod vara posftivt och uppgå 'prognosen hfrias kommer målet att
•till tvä procent av skattehtäkter,
generella statsbUrag och utjämning.

! Prognosen pekar på att målet
uppnås och landa pä 3,96 procent ̂ {kommer att nås.
året och 2,4 procent för
treårs perbden.

; Årets hvesterhgar och amorteringar
l ska finansieras av egna medel.

Verksamhetens nettokostnad ska

understiga 100 procent av skatter
och bdrag.

Totalt beräknas hvesterhgsutgften
•bi 19,4 mnkr exkl Sydnärkes IT
nämnds hvesemgar. Likvtfteten
uppgick i delaret til 90,2 mnkr och
beräknas täcka arets investeringar.
Kommunen beräknar att inte ta upp
•nägra län under året, har inga
fdigare län och har därav inga
amortemgar att täcka.

Verksamhetens nettokostnads andei

av skatteintäkter och btfrag
prognostiseras till 96,2 procent på
helår 2017.

l Prognosen pekar på att målet
'[kommer att nås.

; Prognosen pekar på att målet
kommer att nås.

Av redovisningen framgår att samtliga mål prognostiseras att uppfyllas.

]VIål för verksanzheten

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga sex mål och underliggande 25 st indika-
torer som fullmäktige fastställt för verksamheten. Redovisningen görs utifrån prognos för
helårsutfallet. Nuvärde och målvärde framgår även av delårsrapporten.

Prognosen är att l mål uppnås, 5 mål uppnås delvis och o mål uppnås ej. Målet som be-
räknas uppnås är "Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan"

September 2017
Lekebergs kommun
PwC
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Granskning av delårsrapport 2017

3-2. 2. Bedömning
Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt är förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige faststäUt i budget 2017.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostise-
rade utfall delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2017.

2017-09-19 -

rin Jäderb
ppdragsle re

Anna Gr" ahl

Projektledare

September 2017
Letebergs kommun
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LEKEBERGS
'/ KO/VIMUN"

Revisorerna
2017-09-19

Kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport 2017
RGSO^a ̂ £ed?ma omrlsultatetl ^årsrapporten är förenUgt med de mål för den

förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten ochfle^sphne^

^PSgnos.som_lä2mas. MelårsraPPOrten visar att kommunen kommer att uppnå de tre
Ss^tT8T^fa^^bSLDef^o:fc^'^

T^ilket är 8,6 mnkr högre än budgeterat7EnHgt"p7ognousen£ommerWuanasL̂ e?ät

uppfylls.

Revisorerna bedömer att:

' ddårsrapporten'aut väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
smngslagen, vissa avsteg görs som framgår ibtfoga"dgraBskningsu rapport

' ^n^u!taSognosper 2017:12-31, som länmas-i defårsTaroorteiT^T^e L
^leuam^JomkoTlunMm^igebe^^^^^^^^
årets resultat kommer att bli positivt,

• gällande måluppfyllelsen avseende verksamheten utifrån de av
i målen är flertalet mål delvis uppfyllda, åtgär

behöver vidtas för att säkerställa måIuppfyUeken för 2017" u^v"ua?'

;
Lekebergs kommuns revisorer

^?IX L
Birgitta Hultin Bo G msell

^t/

Åsa Ek

Tommy Gustavsson Thord JohaÄsgon
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Ändring av detaljplan för del  av Fjugesta 2:34, 3:139, del av 
Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum)

§54

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

Dnr: KS 16-669

   

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

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

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

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

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Jonas Kinell
Kommundirektör Planarkitekt, Sydnärkes byggförvaltning
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Protokoll 2017-09-12

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:20 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Mats Turesson (Teknisk chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Jonas Kinell (Sydnärkes byggförvaltning)

Protokollet innehåller paragraferna §128

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M)
Kerstin Leijonborg (FL)

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

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-12

Datum för överklagan 2017-09-15 till och med 2017-10-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

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

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

Förslag till beslut

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anteckning

Kerstin Leijonborg (FL) använder sin rätt som ersättare att få sin mening nedtecknad i 
protokollet.

Kerstin Leijonborg (FL) anser att ingen ändring av detaljplanen ska göras.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut
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Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

 

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 

m.fl. (Fjugesta centrum) - (KS 16-669-30)
 Samrådsredogörelse - (47887)
 Plankarta - (47888)
 Planbeskrivning - (47889)
 Granskningsutlåtande - (47890)
 Fastighetsförteckning - (47891)
 §101 KSAU Planändring gällande Fjugesta 2:34, 3:139, 3:144 m fl (Fjugesta centrum) - (KS 16-

669-31)
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Protokoll 2017-09-04

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

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

Protokollet innehåller paragraferna §101

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

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

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

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

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

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 Samrådsredogörelse - (47887)
 Plankarta - (47888)
 Planbeskrivning - (47889)
 Granskningsutlåtande - (47890)
 Fastighetsförteckning - (47891)
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Detaljplaneändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del 
av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum), Lekebergs kommun, 
Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

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

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

Fjugesta centrum. 

Samrådet 

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

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

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

detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplaneändringen. 

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

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

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

standardförfarande.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2017-01-20 

2. Lantmäteriet 2017-02-01 

3. Trafikverket 2017-01-24 

4. Sydnärkes Miljönämnd 2017-01-18 

5. Nerikes Brandkår 2017-01-25 

6. TeliaSonera Skanova 2017-01-12 

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

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

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

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplan 

Länsstyrelsen konstaterar att ändringen av detaljplanen inte strider mot översiktsplanen.   

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön.  

2. Lantmäteriet  

Sammanfattning: 

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

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

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

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Planbeskrivningen kompletteras med information om vilka fastigheter som 

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

utgöra.   

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra mot att byggrätten ändras.  

4. Sydnärkes Miljönämnd  

Sammanfattning: 

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

i övrigt ingen erinran.  
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Kommentar: 

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

till planhandlingarna).  

5. Nerikes Brandkår  

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår har inget att erinra mot planändringen. 

6. TeliaSonera Skanova  

Sammanfattning: 

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

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

undanflyttningsåtgärder eller skydd av telekablar blir nödvändiga för att möjliggöra exploatering 

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

nödvändiga åtgärder till följd av planförslaget framgår av planhandlingarna.      

7. Boende i närområdet 

Sammanfattning: 

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

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

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

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

minskat ljusinsläpp.  

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

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

ansträngda parkeringsbehovet förstärks. Man uppmärksammar att byggnationen som planförslaget 

medger dessutom kommer medföra att fler parkeringsplatser kommer behövas.      

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 Planbeskrivningen kompletteras med information om vilka fastigheter som berörs av en 

framtida fastighetsbildning samt vilken ungefärlig storlek en framtida fastighet kan 

utgöra. 

 Planbestämmelsen b1 (byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande infogas till 

planhandlingarna).  

 
 
Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

Jonas Kinell   Ove Sahl    

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

Antagandehandling
September 2017

PLANBESKRIVNING 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett planområde. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, 
park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter 
att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

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

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

HÄR ÄR VI NU

Sida 153 av 176



3

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

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

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

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

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

PLANDATA

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

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

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

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

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

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

Riksintresse och fornlämningar
Inga riksintressen berör området.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell
Planarkitekt

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

Sammanfattning av planförslaget 

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

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

Fjugesta centrum. 

Samrådet 

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

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

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

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

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

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2017-04-11 

2. Lantmäteriet 2017-05-04 

3. Trafikverket 2017-04-12 

4. Sydnärkes Miljönämnd 2017-01-18 

5. Boende i närområdet 2017-04-24 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

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

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

Sammanfattning: 

Lantmäteriet har inga synpunkter. 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra mot att byggrätten ändras.  

4. Sydnärkes Miljönämnd  

Sammanfattning: 

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

i övrigt ingen erinran.   

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.    

5. Boende i närområdet 

Sammanfattning: 

Man står fast vid tidigare synpunkter och motsätter sig ändringen. 

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

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

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

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

huruvida det verkligen finns ett behov av denna byggnad.  

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

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

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

attraktivt samhälle. 

Kommentar: 

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

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

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

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

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

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

utformad och avgränsad med hänsyn till omgivningen.  

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

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

Detta bedöms inte behöva utredas inom planprocessen.  

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

följer samhällsutvecklingen berör inte själva detaljplaneändringen. Detaljplanen möjliggör bara en 

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

 

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

 

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

ytterligare justeringar.  

 
 
Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

Jonas Kinell   Lars Johansson   

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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FASTIGHETER INOM OMRÅDET FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Beteckning på kartan   Ägare/innehavare, adress   Övrigt

Fjugesta 3:144    Lekebergs kommun
     Bangatan 7 
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 2:128     Lekebergs kommun
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 2:158    Lekebergsbostäder AB
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

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

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

Handläggare
Jonas Kinell
Planarkitekt 
Sydnärkes byggförvaltning

BERÖRDA FASTIGHETER UTANFÖR OMRÅDET FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Beteckning på kartan   Ägare/innehavare, adress   Övrigt

Fjugesta 1:2    Lekebergs kommun
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 3:66    Lekebergs kommun
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

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

Beteckning på kartan   Ägare/innehavare, adress   Övrigt

Fjugesta 2:34    Lekebergs kommunfastigheter
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 2:160    Närkesinkan AB
     Storgatan 29
     716 30 Fjugesta

Fjugesta 2:155    Lekebergs kommun
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 18:1    Lekebergs kommun
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

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

Sida 2 (3)

ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM OMRÅDET FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN
Finns inga

MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Finns inga

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

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

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

Fastighetsförteckning upprättad av     

Jonas Kinell       

Sida 3 (3)
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Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden - Michael Larsson (S)

§55

KS 17-635
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LEKEBERGS
KOMMUN

Avsägelse från uppdrag

Uppgifter
Namn

Michael Larsson
Datum

20170913
Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (Pu--;.

Personnummer

621128-7039
Partibeteckning

Socialdemokraterna

Härmed avsäger jag mig mina politisKS

Förtroendevald i Kulru^ c

som

Underskrift

Namnteckning , \3, T, nförtydligande

3nae! Larsson

Ifylld blankett

Lekebergs kommun

Administrativa avdelr.

716 81 Fjugesta
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Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden - Brian Jensen (S) 

§56

KS 17-634
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LEKEBERGS
KOMMUN

Avsägelse från uppdrag

Uppgifter
Namn

Brian Jensen
Datum

13/9-2017
Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Personnummer

680731-9477
Partibeteckning

Socialdemokraterna

Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag som

Ersättare i kultur och bildningsnämnden

Underskrift

Namnteckning Namnförtydligande

Brian Jensen

Ifylld blankett skickas till:
Lekebergs kommun

Administrativa avdelningen

716 81 Fjugesta
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Val av ledamot och ersättare till kultur- och bildningsnämnden

§57

KS 17-652
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Anmälan av ny motion från Sverigedemokraterna gällande 
trafiksäkerhetskarta för Lekebergs kommun

§58

KS 17-562
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Motion ällande trafiksäkerhet för Lekeber

l Lekebergs kommun värnar vi om våra barns trygghet och säkerhet då de
befinner sig inom samt på väg till kommunens omsorger.

Vi har många skolelever som behöver skolskjuts till och från skolan, många av
dessa är bosatta i områden där det är olämpligt att invänta eller ta sig till sin
skolbuss.

l vår kommun finns många vägar med hastighetsbegränsning 70 km i timmen
där tung trafik går och många bilister nonchalerar hastighetsbegränsningarna.
Vi har få belysta vägar och vi har många krokiga samt kuperade vägsträckor.
Samtliga vägsträckor i vår kommun saknar trottoarer och de har smala

vägrenar

l flera av dessa osäkra förhållanden låter vi barn vänta in eller kliva av sina
bussar.

l kommunen saknar vi en trafiksäkerhetskarta över skolbussarnas sträckor och

överlämnar ansvaret till vårdnadshavare att bedöma trafiksäkerheten för deras

barn. Vårdnadshavare kan begära ut en kontroll om just deras hållplats är en
trafikfarlig på/avstigningsplats och bifaller kommunen detta åtgärdas
hållplatsen för säkerhet för barnen.

Vi i Sverigedemokraterna anser att Lekebergs kommun ska ha en god
kännedom om hur förhållanden för våra resande elever ser ut och föreslår att

kommunen ska införa en trafiksäkerhetskarta.

En trafiksäkerhetskarta underlättar både för kommunen såsom för

vårdnadshavare där trafikfarliga vägar tydliggörs.

Sverigedemokraterna Lekeberg föreslår kommunstyrelsen att besluta

Att anta en trafiksäkerhetskarta för Lekebergs kommun

Sverigedemokraterna Lekeberg genom
€^

o n
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Anmälan om ny motion från Socialdemokraterna om förslag att ta 
fram riktlinjer för hur enprocentsregeln för konstnärlig 
gestaltning ska tillämpas

§59

KS 17-662
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2017-09-20

otion

Till kommunfullmäktige

Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning

Enprocentregeln kom till år 1937 genom ett statligt kulturpolitiskt initiativ och är unik
inom kulturområdet, eftersom den refererar till ett ekonomiskt mätbart mål. En avsikt

med initiativet var att skapa ekonomiska förutsättningar för att genom konstnärlig
gestaltning utveckla kulturella och sociala värden i samhällets gemensamma offentliga
miljöer, värden som skulle skapa en känsla av välbefinnande och livskvalitet.

Enprocentregeln aren ekonomisk princip med målsättningen att vid nybyggnation,
ibland även om- och tillbyggnad, avsätta en procent av budgeten för det specifika
byggprojektet till offentlig konstnärlig gestaltning. Inom en del statliga verk, landsting,
regioner och kommuner avsätts istället en procent av den årliga nettoinvesterings-
budgeten. Anslaget är då inte direkt knutet till ett projekt.

Det finns i Sverige ingen lag eller förordning som föreskriver hur och när enprocent-
regeln ska tillämpas för konstnärlig gestaltning. Det är mer en politisk viljeinriktning.

Dä vi nu uppmärksammats på att Lekebergs kommun tydligen inte har några formella
riktlinjer, så tillämpas det på litet olika sätt, vilket är olyckligt.

Därför anser vi att kommunfullmäktige skall ta ansvar för hur enprocentsregeln ska
tillämpas i Lekebergs kommun.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

att kommunfullmäktige beslutar ta fram riktlinjer för hur enprocentsregeln
för konstnärlig gestaltning skall tillämpas.

För den Socialdemokratiska gruppen
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Interpellation till ordförande i Kultur- och bildningsnämnden i
Lekebergs kommun

Undertecknad ställer interpellation angående skolskjutsverksamheten i Lekebergs kommun.
Vad är det som gjort att inte skolskjutsarna fungerat när höstterminen började i augusti?

Kultur-och bildningsnämnden som ansvarar för skolskjutsarna i kommunen har 2016 beslutat
att överföra administration av skolskjutsar och upphandling om densamma till Region Örebro
län fi-ån och med höstterminen 2017.

Kommunen har ansvaret for att eleverna som är berättigade till skolskjuts får det i anslutning
till hemmet, till skolan där den bedrivs och tillbaka hem igen efter avslutad skoldag.
Resultatet blev nog inte som någon i nämnden förväntade sig.
När hösttenninen startade i augusti hade inte alla vårdnadshavare fått tidtabeller vilket de
borde haft senast 30 juni-17. Resorna blev långa, för en del 1,5 timma på morgonen och lika
dant på eftenniddagen. Somliga fick inte ens hemresa från skolan till henuneC vilket är ett
kvarstående problem. Föräldrar, mor- och farföräldrar och grannar får rycka in och skjutsa så
barnen kommer till skolan och hem på eftermiddagen. Det kan bli mycket trafik vid skolorna
vilket inte är säkert och tryggt.
De yngre barnen som kommer tidigt till skolan, upp till 50 minuter, måste stå ute till dess att
skolan börjar. Likaså är det på eftenniddagen efter avslutad skoldag.
Avtal är skrivna och uppdraget utfört av Länstrafiken men många fi-ågetecken kvarstår.
Avtalet är på 5 år.
Det är svårt att förstå syftet med de ändrade skolskjutsarna som tidigare under många år
fungerat tryggt och säkert.

-Vilket var syftet med en förändrad skolskjutshantering?
- Hur gick funderingarna när beslut togs att lämna över uppdraget till Länstrafiken/Region
Örebro län?

-Finns det tillgängliga konsekvensbeskrivningar på för- och nackdelar som visar att beslutet är
genomtänkt
- Har barnkonventionen beaktats?

- Var det tänkt som en besparing? Hur ser ekonomidelen ut?
-Har nämnden, som är ansvarig for skolskjutsarna, gjort uppföljningar under tiden? I så fall
hur?
-Har det blivit minskad sårbarhet?
-Har kvaliteten ökat?

-Har servicen till föräldrarna ökat?

-Har det underlättat for personalen i kommunen?
Med facit i hand blev det så spännande som Du tyckte det skulle bli när Ni gav uppdraget till
Länstrafiken att ta över administration och upphandling av skolskjutsarna i Lekeberg.
Vad tycker Du som ordförande i nämnden att Du har for ansvar och vad tänker DU ta för
ansvar.

Frågan är: hur kommer ärendet att hanteras av nämnden resten av året och följande år?

Framtids artiet i Lekeberg

/

Kerstin Leijonborg
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Svar på interpellation angående skolskjutsverksamheten
från Framtidspartiet i Lekeberg

Kommunen hade behov av upphandling av skolskjuts inför läsåret 2017/2018.

Tecknandet av avtalet för skolskjutsadministration med Länstrafiken, Region Örebro län
avsåg att göra det mindre sårbart och få hjälp med upphandling, bättre underlag bl.a. ge-
nom tekniska hjälpmedel, tillgång till mer samlad kompetens och erfarenhet samt ge ökad
service. Fokus för Kultur- och bildningsnämnden låg helt i linje med förvaltningens förslag
till beslut på minskad sårbarhet, ökad kvalitet, bättre underlag, ökad service förföräld-
rårna och på sikt förmodligen vara ett ekonomiskt gynnsamt alternativ.

Kultur- och bildningsnämnden beslutade 2016-01-26 att delegera till arbetsutskottet att
fatta beslut om köp av tjänst avseende skolskjutsadministration efter inhämtande av kom-
pletterande information. Avtalet omfattar-

- planering av skolskjuts

- upphandling

- daglig verksamhetskontakt med upphandlat trafikföretag och kontakter med skola,
särskola samt föräldrar.

Vid den tidpunkten och utifrån dialogen som fördes med Länstrafiken bedömdes det inte

ha några negativa effekter för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mång-
fald och integration.

Upphandlingen resulterade i att Lindbergs buss fortsatt körde specifika skolskjutsarna i
Lekebergs kommun. Länstrafiken planerar elevernas skolskjuts i enlighet med kommunens
skolskjutsregler, vilka antogs av en enig kultur- och bildningsnämnd 2016-01-26. Vid for-
mande av förfrågningsunderlag i samband med upphandlingen gav kommunen ex. lista
med beviljade elever underdel då pågående läsåret, kartor med skolskjutsturerna inri-

tade samt uppgift om budgetram på 6,5 miljoner. Det innebär ingen budgetförändring.

Det har nu visat sig att Region Örebro län/Länstrafiken inte levererar vad som avsågs i
detta avtal, l efterhand har det framkommit uppgifter att de inte behöver följa de av kul-

tur- och bildningsnämnden fastställda reglerna där det bland annat regleras kring restider,
bälten och ansvar. Därför kallade jag nämnden till extra sammanträde 2017-08-03.

Vid detta sammanträde fick förvaltningen uppdraget att återkomma med konsekvensbe-

skrivningar utifrån tre möjliga alternativ utifrån de nya uppgifterna som tidigare inte pre-
senterats för nämnden.

Vid en träff i slutet av V26 har det uppgivits till ledamöterna i Kultur- och bildningsnämn-

dens arbetsutskott att 15 barn ytterligare skulle åka linjetrafik från och med höstterminen

Sida 175 av 176



LEKEBERGS
KOAWIUN

2(2)

2017, något som senare visade sig vara 71st. Här har man alltså från Länstrafiken som det
i efterhand visat sig att inte lämnat korrekta uppgifter till Lekebergs kommun.

Kultur- och bildningsnämnden beslutade vid sammanträde 2017-08-30 om ytterligare för-
tydliganden i text gällande de regler som antogs 2016-01-26 samt att då beslut även togs
utifrån de nya uppgifterna som presenterats att om barn åkte med linjetrafik så gäller inte
de av kultur- och bildningsnämnden fastställda regler om skolskjuts. Detta beslut skedde i
full politisk enighet i nämnden. Nämnden beslutade samtidigt även detta utifrån mitt yr-
kände på att omförhandling ska inledas med Länstrafiken enligt punkt 12 i avtalet.

Kultur- och bildningsnämnden fattade 2017-09-25 följande beslut att i omförhandlingen
med Region Örebro län. Länstrafiken hävda.

-att en utfasning av avtalet om planering samt administration av skolskjutsar sker efter ge-
nomförd omplanering.

-att Region Örebro län. Länstrafiken kvarstår avta let med Lindbergs Buss AB.

-att vid tydliggörande av ev. behov av ökat antal fordon vid omplanering i relation till skol-
skjutsreglerna göra en direktupphandling och parallellt påbörja en ny upphandling.

Jag anser att jag utifrån ovanstående tagit mitt ansvar som ordförande samt kontinuerligt
hållit nämndens ledamöter informerade under den pågående processen. Samt att såväl
jag som nämnden tagit ansvar genom dagens beslut för såväl resten av året som följande
år.

Därmed anser jag mig ha besvarat interpellationen.

Håkan Söderman

Ordförande kultur- och bildningsnämnden
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