
Kallelse 2017-02-14

Kommunstyrelsen
Tid Plats
 13:00-17:00  Sammanträdesrummet Multen

Övriga
Gustav Olofsson, Administrativ chef
Anna Bilock, Ekonomichef
Peter Brändholm, Personalchef
Inger Sundblad, Ekonom
Anna Andréasson, Näringslivs- och utvecklingschef
Helen Ekman, Utredningssekreterare

Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 
dofter. För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun 
därför alla deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska 
kunna delta. 

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
John Hägglöf (M)
Pelle Widlund (M)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C)
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning
Justering sker den 15 februari 2017.
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2 – Information - Nämnder, bolag och 
kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Information från nämnder, bolag och kommunalförbund.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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3 – Information - Kommundirektören Föredragande Tomas Andersson 

Ärendebeskrivning
Information från kommundirektören.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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4 – Månadsuppföljning januari 2017 
(KS 17-70)

Föredragande Gustav Olofsson, Anna 
Bilock, Peter Brändholm 

Ärendebeskrivning
Redovisning av sjukfrånvaron inom kommunen, ekonomisk uppföljning samt redovisning av 
invånarantal.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning per slag tom 161231
 §16 KSAU Månadsuppföljning januari 2017
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5 – Uppföljning av intern kontrollplan 2016 
för kommunstyrelsen 
(KS 15-719)

Föredragande Gustav Olofsson 

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret 
för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna 
kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation. En uppföljning har genomförts av 2016 års intern kontroll och resultatet visar på att 
majoriteten av kommunstyrelsens kontrollerade rutiner fungerar väl.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2016
 §14 KSAU Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsen
 Uppföljning - Uppsägningstider bevakas
 Uppföljning - Att inköp görs enligt avtal
 Uppföljning - Kontroll av rekvisitionsblock
 Uppföljning - Kontanthantering, andkassornas kontroller
 Uppföljning - leverantörsfakturor - Beslutsattest orsak o gäster fakturans uppgifter
 Uppföljning - Investering - Anläggningsregistret, investeringsbeslut
 Uppföljning - Leverantörsfakturor - scanning av fakturor
 Uppföljning - Arkivering - arkivering sker enligt plan
 Intern kontroll - Uppföljning politiskt fattade beslut
 Uppföljning - Beslutsattestförteckning
 Uppföljning av att kommunen följer regler för mertidsarbete enligt ATL
 Uppföljning av kontrollbesiktning
 Uppföljning av LAS-regler följs vid tjänstetillsättning
 Uppföljning av Skötselplan
 Uppföljning av att rehabiliteringsplan upprättas vid behov
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 Uppföljning av att vid sjukfrånvaro ska medarbetarna rapportera detta i självservice
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6 – Verksamhetsberättelse för 
kommunstyrelsen 2016 
(KS 17-48)

Föredragande Inger Sundblad, 
Gustav Olofsson 

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för 2016 beskriver de stora händelserna för kommunstyrelsens 
verksamheter och redovisar utfall för mål och ekonomi. Den visar att kommunstyrelsen av sju mål 
uppnådda ett helt, två delvis och fyra intre alls, en måluppfyllelse på 14,2 %. Ekonomiskt gör 
kommunstyrelsen ett överskott med 3 380 tkr, vilket till stor del beror på ett överskott på 
kommunens budget för oförutsedda kostnader, men även investeringar inom gator och vägar som 
ej slutförts och överförs till 2017 och gör att kapitalkostnader är lägre i år. VA-verksamheten gör ett 
överskott med 2 067 tkr och beror till stor del på lägre kapitalkostnader, då vissa 
investeringsprojekt ej hinner slutföras i år och överförs till 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2016
 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen i Lekebergs kommun 2016
 §15 KSAU Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2016
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7 – Tidsbegränsade chefsförordnanden 
(KS 14-150)

Föredragande Peter Brändholm 

Ärendebeskrivning
2014-04-22 beslutade kommunstyrelsen om att tillämpa tidsbegränsade chefsförordnaden för 
samtliga chefer i Lekebergs kommun. Samtidigt så beslutade kommunstyrelsen om mallen för 
avtalen. Då avtalen löpande behöver ses över och uppdateras blir det omständligt och onödigt att 
varje förändring av avtalens utformning ska beslutas av kommunstyrelsen vilket har föranlett att 
kommunstyrelseförvaltningen föreslår att detta överlåts till personalchefen. Detta innebär inte att 
personalchefen kan förändra besluten om att kommunen ska ha fyraåriga förordnanden med en 
tillsvidareanställning i botten eller att ett lönetillägg ska vara kopplat till förordandet. Detta är 
fortfarande ett politiskt beslut men hur avtalen ska vara utformade bör ses som en verkställighet 
och överlåtas till förvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlåter till personalchefen att utforma kommunens anställningsavtal för chefer 
vilket ersätter tidigare beslut om (§ 102/2014) mall för anställningsavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Mall enskilt anstställningsavtal chef 140415
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §102
 Tjänsteskrivelse - Förändring av anställningsavtal för chefer
 §17 KSAU Tidsbegränsade chefsförordnanden
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8 – Bostadsplaneringsprogram 
(KS 14-388)

Föredragande Anna Andréasson 

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till bostadsplaneringsprogram för 
Lekebergs kommun i syfte att bättre skapa en planeringshorisont över när olika typer av 
samhälleliga investeringar kan komma att behövas. Syftet är även att åstadkomma en bättre 
planering av kommande detaljplaner som ska svara upp mot de behov av bostäder som efterfrågas 
i vår kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner remissversion för Lekebergs kommuns Bostadsplaneringsprogram.

2. fastställer remisstiden till 2017-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Förslag till remissversion Bostadsplaneringsprogram
 §19 KSAU Bostadsplaneringsprogram
 Bostadsplaneringsprogram 2017 Lekebergs kn - strategidokument - utskick KS 

REMISSBESLUT - 2017-02-07
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9 – Informationsärende - 
Medborgarundersökning 2016 
(KS 16-265)

Föredragande Helen Ekman 

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har deltagit i Medborgarundersökning 2016. Undersökningen har genomförts 
av SCB och är en attitydundersökning som syftar till att vara ett av flera verktyg för att få en bild av 
hur kommunens medborgare ser på sin kommun samt identifiera vilka områden som bör 
förbättras. Lekebergs kommun deltog även i undersökningen 2014 och 2010 vilket möjliggör 
jämförelse av resultatet och analys av förändring över tid. Datainsamlingen pågick mellan den 5 
september och den 8 november. Ett urval på 600 personer i åldrarna 18 – 84 år i kommunen 
tillfrågades.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarundersökning 2016
 Medborgarundersökning Rapport-Lekeberg-2016
 Medborgarundersökning 2016 - resultat och analys
 §20 KSAU Informationsärende - Medborgarundersökning 2016
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10 – Upprättande av detaljplan för Vreta 
2:11 
(KS 16-745)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
En ansökan om upprättande av detaljplan för del av fastighet Vreta 2:11 i Lekebergs kommun har 
inkommit. Sökanden önskar att det upprättas en ny detaljplan i området för att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse. Tillsammans med ansökan om planbesked har det bifogats en skiss med 
tomtförslag samt redogörelser för hur området kan angöras. Vreta 2:11 är en fastighet som består 
av tre skiften. Två skiften ligger söder om det nu aktuella området. På dessa skiften upprättades 
detaljplan för Vreta 2:11 del av golfbanan 2015 som möjliggör för bostäder men det finns även en 
byggrätt för centrumverksamhet, vård, handel, kontor och service. Det tredje skiftet på Vreta 2:11 
som nu, delvis, önskas planläggas är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beställer detaljplan för del av fastighet Vreta 2:11

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att markägaren ska bekosta samtliga delar av 
detaljplansupprättandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. upprättar detaljplan för del av fastighet Vreta 2:11

2. markägaren bekostar samtliga delar av detaljplansupprättandet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Upprättande av detaljplan för Vreta 2:11
 Tjänsteskrivelse - upprättande av detaljplan Vreta 2:11
 §13 KSAU Upprättande av detaljplan för Vreta 2:11
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11 – Köp av del av Fjugesta 3:51 (Käppen) 
(KS 17-51)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Lekebergs Kommunfastigheter AB har inkommit med begäran om att Lekebergs kommun övertar 
del av fastigheten 3:51 ”Käppen” (se KS 16-681). Anledningen är att del av fastigheten inte behövs 
för fastighetsbolagets behov samt att området är lämpligt som allmän parkeringsyta.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att förvärva del av Fjugesta 3:51

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Köp av del av Fjugesta 3:51 (Käppen)
 Bilaga till KS 17-51 Karskiss del av Fjugesta 3:51
 §21 KSAU Köp av del av Fjugesta 3:51 (Käppen)
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12 – Riktlinjer om ersättning för skador 
orsakade av brister på kommunens 
allmänna ytor 
(KS 16-603)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunen saknar riktlinjer för när och hur ersättning kan betalas ut på grund av skador uppkomna 
på grund av brister på kommunens allmänna ytor. Förslag till riktlinjer har därför arbetats fram.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer om ersättning för skador orsakande av brister på kommunen 
allmänna ytor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer om ersättnig för skador uppkomna på kommunens allmänna ytor
 §177 KSAU Riktlinjer om ersättning för skador orsakade av brister på kommunens allmänna 

ytor
 §22 KSAU Riktlinjer om ersättning för skador orsakade av brister på kommunens allmänna 

ytor
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13 – Svar på medborgarförslag om ökad 
medborgardialog 
(KS 15-761)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Rasmus Axelsson, Kvistbro, inkom den 26 november 2015 med ett medborgarförslag om 
medborgardialog. I medborgarförslaget föreslår Rasmus Axelsson att Lekebergs kommun ska 
utreda hur kommunen kan förbättra sin medborgardialog. Rasmus Axelsson föreslår - att 
kommunen utreder möjligheten att förbättra medborgardialogen med målet att öka den lokala 
demokratin och informationen till invånarna - Löpande redovisa vilka projekt och utredningar som 
pågår inom Lekebergs kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. Antar förslag till svar

2. Anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Svar på medborgarförslag om ökad medborgardialog
 Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om ökad medborgardialog
 §23 KSAU Svar på medborgarförslag om ökad medborgardialog
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14 – Biblioteksplan 2017-2019 
(KS 16-716)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har inkommit med ett förslag till ny Biblioteksplan för 2017-2019. Att 
varje kommun ska ha en biblioteksplan är reglerat i bibliotekslagen. Biblioteksplanen presenterar 
kommunens långsiktiga vilja och inriktning för biblioteksverksamheten, där både folkbibliotek och 
skolbibliotek ingår.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ”Biblioteksplan för Lekebergs kommun 2017-2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan 2017-2019
 Biblioteksplan 2017-2019
 §24 KSAU Biblioteksplan 2017-2019
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15 – Revidering av Lokala 
ordningsföreskrifter i Lekebergs kommun 
(KS 14-94)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdaterades senast 2014. Då det konstaterats oklarheter 
och att medborgare har inkommit med synpunkter rörande vad som gäller för camping och 
övernattning samt att det rapporterats problem med hantering av hundar så finns anledning att 
göra en ytterligare uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lokala ordningsföreskrifter i Lekebergs kommun - uppdatering 2017
 Lokala ordningsföreskriver i Lekebergs kommun
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 §25 KSAU Revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Lekebergs kommun
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16 – Förlusttäckning av fastigheten Fjugesta 
3:51 (Käppen) 
(KS 16-680)

Föredragande Anna Bilock 

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.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förlusttäckning Fjugesta 3:51 (Käppen)
 LEKO § Förlusttäckning vid transportköp av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen)
 §18 KSAU Förlusttäckning av fastigheten Fjugesta 3:51 (Käppen)
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17 – Revidering av taxor och regler för 
barnomsorgen i Lekebergs kommun samt 
indexreglering 
(KS 16-715)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kultur och bildningsnämnden har inkommit ett förslag till kommunfullmäktige att justera taxorna 
för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Lekebergs kommun har sedan 2002 tillämpat 
bestämmelser om maxtaxa inom barnomsorgen. Inför 2017 har det maxtaxebaserade 
inkomstbeloppet höjts till 45 390 kr/mån. Av den anledningen behöver ”Taxor och regler för 
barnomsorgen i Lekebergs kommun” revideras. Kultur- och bildningsnämnden föreslår dessutom 
kommunfullmäktige att maxtaxan i fortsättningen ska följa det av Skolverket fastställda 
inkomstbeloppet som följer SCB:s beräkningar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige delegerar till kultur och bildningsnämnden att årligen justera maxtaxan inom 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån Skolverkets fastställda belopp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förändrade taxor
 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun
 §26 KSAU Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun samt 

indexreglering
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18 – Revidering av taxa för kopiering och 
utskrift 
(KS 16-720)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut om taxa för kopiering och utskrift år 2004 (KF 13/2004). 
Förvaltningen anser att en uppräkning bör ske eftersom ingen revidering har gjorts sedan 2004.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för kopiering och utskrift i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för kopiering och utskrift
 Taxa för kopiering och utskrift i Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, 2004-02-26
 §27 KSAU Revidering av Taxa för kopiering och utskrift
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19 – Revidering av förbundsordning för 
Sydnärkes kommunalförbund 
(KS 16-558)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund ska formen för och omfattningen av 
informationsskyldigheten enligt 10 § fastställas av medlemmarna i samråd med direktionen. En 
muntlig överenskommelse har tidigare träffats om att genomföra två ägarsamråd per år i samband 
med delårsrapport och bokslut. Denna överenskommelse bör fastställas genom beslut av 
medlemskommunerna. Enligt 14 § ska kommunalförbundet upprätta delårsrapport med 
utfallsprognos per 31 juli varje år. Tre av medlemskommunerna tillämpar från och med i år 31 
augusti som brytdatum. Då förbundet har att upprätta endast en delårsrapport bör denna, för 
enkelhetens skull, då omfatta den tid som tillämpas i flertalet av medlemskommunerna. 
Medlemskommunerna förslås därför att ändra i förbundsordningen så att delårsrapporten omfattar 
tiden 1 januari till 31 augusti. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom kommunalförbundets 
förslag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av förbundsordning
 Tjänsteskrivelse från sydnärkes kommunalförbund
 Förbundsordning Sydnärkes kommunalförbund
 §28 KSAU Revidering av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
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20 – Utbetalning av partistöd för 2017 
(KS 16-605)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Beräkningsgrunder: Prisbasbelopp för 2017 44 800 Grundstöd 10 % av prisbasbeloppet per parti = 
4 480 kr Mandatstöd 15 % av prisbasbeloppet per mandat = 6 720 kr Utbildningsstöd 12 % av 
prisbasbeloppet per mandat = 5 376 kr

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2017 enligt följande: Socialdemokraterna 
125 440 kr Centerpartiet 113 344 kr Moderaterna 64 960 kr Kristdemokraterna 28 672 kr 
Liberalerna 16 576 kr Vänsterpartiet 16 576 kr Miljöpartiet 16 576 kr Framtidspartiet Lekeberg 
28 672 kr Sverigedemokraterna 48 348 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd för 2017
 §29 KSAU Utbetalning av partistöd för 2017
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Kallelse 2017-02-14

21 – Svar på motion om utredning av 
Lindens servering 
(KS 16-110)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) föreslår i en motion, inkommen den 29 februari 2016, att kommunfullmäktige ska 
besluta att skyndsamt utreda andra alternativ till att driva och använda Lindens matsal.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till svar

2. anser därmed motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om  utredning av Lindens servering
 Svar på motion
 Motion från Kjell Edlund (S) om utredning av Lindens servering
 §23 Anmälan av motion om utredning av Lindens servering
 §30 KSAU Svar på motion om utredning av Lindens servering
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Kallelse 2017-02-14

22 – Svar på motion om giftfri förskola 
(KS 14-208)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Marita Johansson (MP) inkom i april 2014 med en motion om giftfri förskola i Lekebergs kommun. I 
motionen föreslår Marita Johansson (MP) att kommunfullmäktige uppdrar till ansvarig nämnd att 
utreda en eventuell sanering av gifter i kommunens förskolor. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår att motionen ses som bifallen då den intention som motionen framför har påbörjats även 
om alla delar inte är helt uppfyllda ännu.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. bifaller därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om giftfri förskola
 Yttrande - Svar på motion om giftfri förskola
 Motion - Motion giftfri miljö i förskolan
 KUB §57/2015 Synpunkter från kultur-och bildningsnämnden gällande motionen En giftfri 

miljö i förskolan
 Yttrande avseende en giftfri miljö i förskolan
 §31 KSAU Svar på motion om giftfri förskola

23 - Redovisning av delegeringsbeslut 10 januari - 6 februari 
2017
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 10 januari - 6 februari 2017.
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Kallelse 2017-02-14

Delegationsbeslut
 KS 17-1-2 - Delegationsbeslut - Beslut på nämndens vägnar
 KS 16-495-6 - Delegationsbeslut avseende tillfällig markupplåtelse
 KS 16-467-3 - Delegationsbeslut - Tillägg till leasingavtal
 KS 16-641-5 - Delegationsbeslut - Avge och avstå yttrande på remisser
 KS 16-669-8 - Delegationsbeslut - Beslut om samråd och granskning av detaljplaner
  - 
 KS 17-45-2 - Delegationsbeslut - Beslut att avstå yttrande drönarövervakning
 KS 17-25-3 - Delegationsbeslut - Beslut att avstå yttrande drönarövervakning
 KS 17-63-5 - Delegationsbeslut - Beslut om samråd och granskning av detaljplaner
 KS 17-66-1 - Delegationsbeslut - Beslut om chefsförordnande
 KS 17-80-1 - Avtal mellan Lekebergs kommun och Föreningen Kanal Regional gällande 

direktsändning på webb-tv av Lekebergs kommunfullmäktigemöten
 KS 17-76-1 - Avtal mellan Lekebergs kommun och Grythyttans Gästgivaregård om 

samarbetserbjudande gällande möten och konferenser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut
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Kallelse 2017-02-14

24 – Redovisning av inkomna synpunkter 10 
januari - 6 februari 2017 

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Inkomna synpunkter till kommunstyrelsen 10 januari - 6 februari 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

25 - Meddelanden perioden 10 januari - 6 februari 2017
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 10 januari - 6 februari 2017.

Lista på meddelanden
 16KS214-4 - Styrelseprotokoll LEKO 2016-12-07
 16KS213-3 - Styrelseprotokoll LEBO 2016-12-07
 KS 17-79-1 - Årlig uppföljning av LEH för Lekebergs kommun
 KS 17-91-1 - Hembud aktier i Förenade Småkommuners Försäkrings (FSF) AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2017-02-14

26 – Samverkansprotokoll för kännedom Föredragande  

Ärendebeskrivning
Handlingar tillkommer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 16 - Mån 13 16

Avvikelse Procent

ANSVAR
100000     KOMMUNDIREKTÖR 10 326 154,00 8 135 555,19 2 190 598,81 79
VERKSAMHET
10020000   KOMMUNSTYRELSEN 2 476 188,00 302 227,53 2 173 960,47 12
SLAG
339000     ÖVRIGA BIDRAG 0,00 -300 000,00 300 000,00 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 254,98 -254,98 00
453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 1 113,20 -1 113,20 00
454800     REPRESENTATION 0,00 859,35 -859,35 00
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 2 476 188,00 0,00 2 476 188,00 00
461110     BYGGENTREPRENAD 0,00 600 000,00 -600 000,00 00
VERKSAMHET
10071000   ÖVERFÖRMYNDARE 615 640,00 615 640,00 0,00 100
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -300 000,00 -306 319,00 6 319,00 102
335500     MIGRATIONSVERKET 0,00 -1 093 492,05 1 093 492,05 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 0,00 2 225,00 -2 225,00 00
405000     UPPDRAGSTAGARE 300 000,00 1 037 708,00 -737 708,00 346
411100     PO-PÅLÄGG 94 000,00 349 042,76 -255 042,76 371
413000     GAGER. PROGRAMVERKSAMHE 63 000,00 70 462,00 -7 462,00 112
448000     ÖVRIGT MTRL 19 000,00 29 845,00 -10 845,00 157
453100     BILERS. SKATTEFRI 5 000,00 12 385,75 -7 385,75 248
453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 1 072,54 -1 072,54 00
454600     KURSER 5 000,00 6 370,00 -1 370,00 127
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 429 640,00 264 035,00 165 605,00 61
462400     KÖP HUV.VHT,KOM O KOM.FÖR 0,00 242 305,00 -242 305,00 00
VERKSAMHET
13053400   PERSONALFRÄMJ INSATSER 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
13071100   FIBER PÅ LANDSBYGD 0,00 0,00 0,00 00
SLAG

LEKEBERGS KOMMUN
2017-01-30 08:23
Sida
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 16 - Mån 13 16

Avvikelse Procent

VERKSAMHET
13300000   KOMMUNCHEF, ADMINISTRA 6 165 326,00 6 474 131,55 -308 805,55 105
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -1 302,40 1 302,40 00
331000     SPECIALDESTIN. STATSBID -278 000,00 0,00 -278 000,00 00
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT 0,00 -13,00 13,00 00
400000     466 558,00 0,00 466 558,00 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 999 000,00 3 683 677,62 315 322,38 92
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 26 873,87 -26 873,87 00
405000     UPPDRAGSTAGARE 0,00 14 000,00 -14 000,00 00
409000     LÖN UTAN PO 0,00 3 708,00 -3 708,00 00
409100     SEM.LÖNESKULDENS FÖRÄND 0,00 226 503,56 -226 503,56 00
409240     PENSIONSPREMIE UTAN PO 0,00 26 059,00 -26 059,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 1 537 768,00 1 527 268,93 10 499,07 99
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBARA 0,00 -1 672,00 1 672,00 00
422300     DATORER OCH BASUTRUSTNING 0,00 8 418,24 -8 418,24 00
422320     TELEFONER OCH TILLBEHÖR 0,00 11 104,00 -11 104,00 00
422400     INKÖP AV INVENT MÖBLER MM 0,00 4 849,22 -4 849,22 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,00 496,42 -496,42 00
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,00 11 633,38 -11 633,38 00
448000     ÖVRIGT MTRL 55 000,00 12 743,57 42 256,43 23
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 50 000,00 17 679,30 32 320,70 35
453000     BILERS O. RESOR 35 000,00 1 717,40 33 282,60 5
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 7 446,25 -7 446,25 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 4 226,25 -4 226,25 00
453400     RESOR LEASINGBILAR 0,00 13 482,00 -13 482,00 00
453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 1 227,35 -1 227,35 00
454000     KURSER O TRAKTAMENTEN 0,00 174 856,15 -174 856,15 00
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKATTEF 0,00 2 860,00 -2 860,00 00
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANST, 0,00 -1 439,00 1 439,00 00
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST, S 0,00 1 672,00 -1 672,00 00
454600     KURSER 100 000,00 22 852,21 77 147,79 23

LEKEBERGS KOMMUN
2017-01-30 08:23
Sida
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 16 - Mån 13 16

Avvikelse Procent

454700     RESETJÄNST T EX HOTELL. 0,00 34 875,80 -34 875,80 00
454800     REPRESENTATION 50 000,00 10 372,90 39 627,10 21
456100     MEDLEMSAVGIFTER 0,00 3 199,06 -3 199,06 00
458000     SOCIAL SAMVARO 0,00 7 641,91 -7 641,91 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 107 750,00 -107 750,00 00
463000     KONSULTATIONER 0,00 35 195,95 -35 195,95 00
463110     ARKITEKT KONSULT 0,00 9 080,00 -9 080,00 00
468000     FASTIGHETS SERVICE 0,00 17 288,75 -17 288,75 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 150 000,00 396 330,16 -246 330,16 264
493000     KAPITALKOSTNADER 0,00 51 468,70 -51 468,70 00
VERKSAMHET
13301000   OFÖRUTSEDDA KOSTN 170 000,00 0,00 170 000,00 00
SLAG
493100     REINVESTERINGSANSLAG 170 000,00 0,00 170 000,00 00
VERKSAMHET
14001410   KONTORSMATERIAL M.M. 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
14002200   MARKNADSFÖRING 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
14002300   STATISTIK 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
14002500   KOMMUNÖVERGRIPANDE BIDRAG 97 000,00 94 800,00 2 200,00 98
SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT 0,00 -3 000,00 3 000,00 00
470000     BIDRAG 97 000,00 30 000,00 67 000,00 31
479100     AVG O. ERS, BRANSCHORG. 0,00 67 800,00 -67 800,00 00
VERKSAMHET
20000000   FYSISK O TEKN. PLANERING 400 000,00 327 659,78 72 340,22 82
SLAG

LEKEBERGS KOMMUN
2017-01-30 08:23
Sida
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 16 - Mån 13 16

Avvikelse Procent

421000     FASTIGHETER O. ANLÄGGNI 400 000,00 65 547,50 334 452,50 16
422100     TRANSPORTMEDEL, BILTILLB 0,00 825,00 -825,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 253 387,28 -253 387,28 00
493000     KAPITALKOSTNADER 0,00 7 900,00 -7 900,00 00
VERKSAMHET
20060000   MARKRESERV 414 000,00 343 961,63 70 038,37 83
SLAG
322000     MARKHYROR O. ARRENDEN 0,00 -18 000,00 18 000,00 00
493000     KAPITALKOSTNADER 414 000,00 361 961,63 52 038,37 87
VERKSAMHET
22000000   NÄRINGSLIVSFRÄMJ. ÅTG. 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
34015000   SANNABADET 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
60010000   ASYLMOTTAGNING 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET 0,00 -1 210,34 1 210,34 00
462300     KÖP HUV.VHT,ÖVR FÖRETAG 0,00 1 210,34 -1 210,34 00
VERKSAMHET
60020000   ENSAMKOMMANDE BARN 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
60040000   TILLFÄLLIG FLYKTINGMOTTAG 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET 0,00 -1 640 035,64 1 640 035,64 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 0,00 491 032,06 -491 032,06 00
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 0,00 95 284,35 -95 284,35 00
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 0,00 636,00 -636,00 00
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,00 6 185,82 -6 185,82 00
409400     PENSIONSUTBET INDIVID DEL 0,00 3 147,00 -3 147,00 00

LEKEBERGS KOMMUN
2017-01-30 08:23
Sida
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 16 - Mån 13 16

Avvikelse Procent

411100     PO-PÅLÄGG 0,00 228 120,96 -228 120,96 00
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,00 29 000,00 -29 000,00 00
429000     ÖVRIGA ANLÄGGNINGSTILLG 0,00 14 288,00 -14 288,00 00
430000     ANLÄGGNINGSMATERIAL 0,00 29 054,35 -29 054,35 00
444000     LIVSMEDEL 0,00 57 843,50 -57 843,50 00
445300     LÄKEMEDEL O. APOTEKSVAR 0,00 681,00 -681,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 76 529,20 -76 529,20 00
461300     SLAMAVGIFTER 0,00 27 127,13 -27 127,13 00
466100     LOKALHYROR 0,00 460 000,00 -460 000,00 00
467100     EL 0,00 51 819,00 -51 819,00 00
469510     LARMABONNEMANG 0,00 32 904,00 -32 904,00 00
469600     LARMSERVICE 0,00 36 383,27 -36 383,27 00
VERKSAMHET
60050000   NYANLÄNDA INVANDRARE 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET 0,00 -2 738 165,57 2 738 165,57 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 0,00 357 117,21 -357 117,21 00
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 47 191,31 -47 191,31 00
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 0,00 2 259,07 -2 259,07 00
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 0,00 3 163,63 -3 163,63 00
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,00 727,27 -727,27 00
411100     PO-PÅLÄGG 0,00 158 723,32 -158 723,32 00
422320     TELEFONER OCH TILLBEHÖR 0,00 3 080,75 -3 080,75 00
422400     INKÖP AV INVENT MÖBLER MM 0,00 5 896,02 -5 896,02 00
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 0,00 9 000,00 -9 000,00 00
444000     LIVSMEDEL 0,00 188,89 -188,89 00
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,00 10 000,00 -10 000,00 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 27 346,16 -27 346,16 00
451000     TELE 0,00 1 316,09 -1 316,09 00
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 6 275,20 -6 275,20 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 2 238,60 -2 238,60 00
453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 501,99 -501,99 00

LEKEBERGS KOMMUN
2017-01-30 08:23
Sida
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 16 - Mån 13 16

Avvikelse Procent

454100     FLERDYGNSTRAKT. SKATTEF 0,00 2 508,00 -2 508,00 00
454700     RESETJÄNST T EX HOTELL. 0,00 15 282,85 -15 282,85 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 6 195,40 -6 195,40 00
462100     KÖP HUV,VHT,FÖR O STIFT 0,00 28 800,00 -28 800,00 00
462300     KÖP HUV.VHT,ÖVR FÖRETAG 0,00 17 325,94 -17 325,94 00
462400     KÖP HUV.VHT,KOM O KOM.FÖR 0,00 1 412 426,01 -1 412 426,01 00
463500     TOLKUPPDRAG 0,00 57 986,07 -57 986,07 00
464000     TRANSPORTER 0,00 5 565,00 -5 565,00 00
466100     LOKALHYROR 0,00 183 366,00 -183 366,00 00
467100     EL 0,00 9 414,79 -9 414,79 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 4 200,00 -4 200,00 00
469200     LOKALVÅRD 0,00 2 480,00 -2 480,00 00
472400     BIDRAG TILL PRIVATPERSON 0,00 341 939,00 -341 939,00 00
472900     ÖVRIGA BIDRAG 0,00 12 181,00 -12 181,00 00
475000     AVG FÖR VÅRD I PRIVATA 0,00 3 470,00 -3 470,00 00
VERKSAMHET
80301000   TOMTRÄTTER -12 000,00 -15 167,80 3 167,80 126
SLAG
322000     MARKHYROR O. ARRENDEN -25 000,00 -26 635,00 1 635,00 107
493000     KAPITALKOSTNADER 13 000,00 11 467,20 1 532,80 88
VERKSAMHET
80304000   ÖVRIGA ARRENDEN 0,00 -7 697,50 7 697,50 00
SLAG
322000     MARKHYROR O. ARRENDEN 0,00 -7 697,50 7 697,50 00
ANSVAR
102000     REVISION 497 000,00 491 557,59 5 442,41 99
VERKSAMHET
10061000   REVISION, NÄMND 497 000,00 491 557,59 5 442,41 99
SLAG
401000     ARVODEN TILL FÖRTROEND 80 000,00 108 215,24 -28 215,24 135
411100     PO-PÅLÄGG 32 000,00 34 001,22 -2 001,22 106
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,00 5 742,48 -5 742,48 00

LEKEBERGS KOMMUN
2017-01-30 08:23
Sida
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 16 - Mån 13 16

Avvikelse Procent

448000     ÖVRIGT MTRL 5 000,00 0,00 5 000,00 00
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 1 348,65 -1 348,65 00
454600     KURSER 35 000,00 0,00 35 000,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 2 250,00 -2 250,00 00
463000     KONSULTATIONER 345 000,00 340 000,00 5 000,00 99
ANSVAR
110000     EKONOMICHEF 17 386 810,00 17 763 484,49 -376 674,49 102
VERKSAMHET
13040000   EKONOMIAVDELNING 2 691 400,00 2 827 883,73 -136 483,73 105
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -2 885,00 2 885,00 00
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT 0,00 -13,00 13,00 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 557 400,00 1 591 224,02 -33 824,02 102
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 3 705,27 -3 705,27 00
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 0,00 144,00 -144,00 00
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,00 3 536,00 -3 536,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 599 000,00 618 383,88 -19 383,88 103
444000     LIVSMEDEL 0,00 927,26 -927,26 00
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,00 645,24 -645,24 00
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 0,00 2 747,93 -2 747,93 00
448000     ÖVRIGT MTRL 50 000,00 23 477,06 26 522,94 47
450000     TJÄNSTER 220 000,00 111 700,00 108 300,00 51
451100     TELEAVGIFTER FAST TELEFON 0,00 236,75 -236,75 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 22 222,45 -22 222,45 00
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,00 236,75 -236,75 00
453000     BILERS O. RESOR 0,00 2 539,52 -2 539,52 00
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 1 818,55 -1 818,55 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 1 032,15 -1 032,15 00
453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 7 270,20 -7 270,20 00
454000     KURSER O TRAKTAMENTEN 25 000,00 14 000,00 11 000,00 56
454600     KURSER 0,00 11 100,00 -11 100,00 00
454700     RESETJÄNST T EX HOTELL. 0,00 17 201,13 -17 201,13 00

LEKEBERGS KOMMUN
2017-01-30 08:23
Sida
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 16 - Mån 13 16

Avvikelse Procent

454800     REPRESENTATION 0,00 4 209,54 -4 209,54 00
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 0,00 95 898,50 -95 898,50 00
456100     MEDLEMSAVGIFTER 0,00 1 750,00 -1 750,00 00
458000     SOCIAL SAMVARO 0,00 1 811,51 -1 811,51 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 20 357,50 -20 357,50 00
463000     KONSULTATIONER 0,00 22 192,00 -22 192,00 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 10 187,52 -10 187,52 00
493000     KAPITALKOSTNADER 240 000,00 240 227,00 -227,00 100
VERKSAMHET
13063300   EKONOMISYSTEM 500 000,00 441 316,83 58 683,17 88
SLAG
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 400 000,00 388 578,33 11 421,67 97
463000     KONSULTATIONER 100 000,00 52 738,50 47 261,50 53
VERKSAMHET
14001100   AVG TILL REGIONFÖRBUND 251 000,00 89 460,38 161 539,62 36
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -1 860,80 1 860,80 00
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -95 000,00 -113 690,82 18 690,82 120
477000     AVG O ERS TILL KOMMUNF MF 346 000,00 205 012,00 140 988,00 59
VERKSAMHET
14001410   KONTORSMATERIAL M.M. 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
14005000   FÖRSÄKRINGAR 627 000,00 600 114,12 26 885,88 96
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 0,00 -660 315,00 660 315,00 00
454800     REPRESENTATION 0,00 48,12 -48,12 00
482000     FÖRSÄKRINGSAVG 627 000,00 1 260 381,00 -633 381,00 201
VERKSAMHET
14006000   LEADERPROJEKT 94 000,00 95 002,39 -1 002,39 101
SLAG
451000     TELE 0,00 181,58 -181,58 00
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451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 1 236,48 -1 236,48 00
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 94 000,00 182,33 93 817,67 00
462300     KÖP HUV.VHT,ÖVR FÖRETAG 0,00 93 402,00 -93 402,00 00
VERKSAMHET
14007000   SYDNÄRKES IT NÄMND 4 914 000,00 4 914 000,00 0,00 100
SLAG
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 4 914 000,00 4 914 000,00 0,00 100
VERKSAMHET
14008000   SYDNÄRKES BYGGNADSNÄMND 1 302 000,00 1 231 704,77 70 295,23 95
SLAG
401000     ARVODEN TILL FÖRTROEND 75 000,00 69 480,20 5 519,80 93
411100     PO-PÅLÄGG 24 000,00 21 830,67 2 169,33 91
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 4 687,90 -4 687,90 00
455000     DATABEHANDLING 60 000,00 0,00 60 000,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 143 000,00 278 456,00 864 544,00 24
462400     KÖP HUV.VHT,KOM O KOM.FÖR 0,00 857 250,00 -857 250,00 00
VERKSAMHET
14009000   SYDNÄRKES MILJÖNÄMND 979 550,00 1 023 667,02 -44 117,02 105
SLAG
401000     ARVODEN TILL FÖRTROEND 43 050,00 52 328,00 -9 278,00 122
411100     PO-PÅLÄGG 14 000,00 16 441,47 -2 441,47 117
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 3 668,55 -3 668,55 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 922 500,00 801 527,00 120 973,00 87
462400     KÖP HUV.VHT,KOM O KOM.FÖR 0,00 149 702,00 -149 702,00 00
VERKSAMHET
27000000   RÄDDNINGSTJÄNST 4 801 860,00 4 802 000,00 -140,00 100
SLAG
476000     AVG O. ERS TILL KOM OCH 4 801 860,00 4 802 000,00 -140,00 100
VERKSAMHET
53010000   FÄRDTJÄNST 1 226 000,00 1 738 335,25 -512 335,25 142
SLAG
464000     TRANSPORTER 1 226 000,00 1 738 335,25 -512 335,25 142
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VERKSAMHET
99991000   LEBO ADMIN 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
99992000   LEBO BOSTÄDER 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
99993000   LEBO KOMMUN 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
ANSVAR
120000     ADMINISTRATIV CHEF 11 647 595,00 11 838 310,83 -190 715,83 102
VERKSAMHET
10000000   NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 0,00 4 049,19 -4 049,19 00
SLAG
401000     ARVODEN TILL FÖRTROEND 0,00 2 981,16 -2 981,16 00
411100     PO-PÅLÄGG 0,00 936,68 -936,68 00
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 131,35 -131,35 00
VERKSAMHET
10010000   KOMMUNFULLMÄKTIGE 283 000,00 311 345,97 -28 345,97 110
SLAG
401000     ARVODEN TILL FÖRTROEND 165 000,00 191 321,94 -26 321,94 116
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 0,00 666,67 -666,67 00
411100     PO-PÅLÄGG 52 000,00 60 405,40 -8 405,40 116
444000     LIVSMEDEL 0,00 188,31 -188,31 00
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,00 3 040,00 -3 040,00 00
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 0,00 2 800,80 -2 800,80 00
448000     ÖVRIGT MTRL 10 000,00 22 190,00 -12 190,00 222
450000     TJÄNSTER 0,00 12 500,00 -12 500,00 00
453000     BILERS O. RESOR 11 000,00 0,00 11 000,00 00
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 10 511,70 -10 511,70 00
453300     BILERS.ARVODESANST,  S 0,00 113,40 -113,40 00
454600     KURSER 30 000,00 0,00 30 000,00 00
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456000     ANNONSER.REKLAM 15 000,00 7 607,75 7 392,25 51
VERKSAMHET
10020000   KOMMUNSTYRELSEN 1 862 720,00 1 880 965,81 -18 245,81 101
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -2 880,00 2 880,00 00
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 0,00 -2 766,38 2 766,38 00
401000     ARVODEN TILL FÖRTROEND 574 740,00 1 240 679,47 -665 939,47 216
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 582 980,00 13 521,68 569 458,32 2
411100     PO-PÅLÄGG 408 000,00 396 064,42 11 935,58 97
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,00 321,43 -321,43 00
444000     LIVSMEDEL 0,00 1 631,64 -1 631,64 00
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,00 2 360,00 -2 360,00 00
448000     ÖVRIGT MTRL 56 000,00 21 281,83 34 718,17 38
450000     TJÄNSTER 50 000,00 13 650,50 36 349,50 27
451000     TELE 0,00 392,06 -392,06 00
451300     DATAKOMMUNIKATION 96 000,00 97 998,37 -1 998,37 102
453000     BILERS O. RESOR 15 000,00 15 886,11 -886,11 106
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 11 536,60 -11 536,60 00
453300     BILERS.ARVODESANST,  S 0,00 3 318,00 -3 318,00 00
453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 1 505,64 -1 505,64 00
454600     KURSER 70 000,00 55 381,26 14 618,74 79
454800     REPRESENTATION 10 000,00 10 665,18 -665,18 107
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 68,00 -68,00 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 350,00 -350,00 00
VERKSAMHET
10021500   HOLDINGBOLAGET 38 000,00 106 450,97 -68 450,97 280
SLAG
401000     ARVODEN TILL FÖRTROEND 5 000,00 6 603,88 -1 603,88 132
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 24 000,00 70 000,00 -46 000,00 292
411100     PO-PÅLÄGG 9 000,00 29 023,34 -20 023,34 322
451000     TELE 0,00 317,00 -317,00 00
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,00 237,75 -237,75 00
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453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 185,00 -185,00 00
453300     BILERS.ARVODESANST,  S 0,00 84,00 -84,00 00
VERKSAMHET
10026100   UTB.SOCIALDEMOKRATERNA 55 000,00 30 289,66 24 710,34 55
SLAG
454600     KURSER 0,00 16 340,25 -16 340,25 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 55 000,00 13 949,41 41 050,59 25
VERKSAMHET
10026200   UTB.CENTERN 50 000,00 48 006,34 1 993,66 96
SLAG
401000     ARVODEN TILL FÖRTROEND 0,00 1 825,20 -1 825,20 00
411100     PO-PÅLÄGG 0,00 673,44 -673,44 00
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 1 004,55 -1 004,55 00
453300     BILERS.ARVODESANST,  S 0,00 318,15 -318,15 00
454600     KURSER 0,00 24 753,00 -24 753,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 50 000,00 19 432,00 30 568,00 39
VERKSAMHET
10026300   MODERATA SAMLINGSPARTIET 28 000,00 26 348,07 1 651,93 94
SLAG
401000     ARVODEN TILL FÖRTROEND 0,00 4 334,00 -4 334,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 0,00 1 361,75 -1 361,75 00
453000     BILERS O. RESOR 0,00 998,37 -998,37 00
453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 460,38 -460,38 00
454600     KURSER 0,00 12 290,00 -12 290,00 00
454800     REPRESENTATION 0,00 2 553,57 -2 553,57 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 28 000,00 4 350,00 23 650,00 16
VERKSAMHET
10026400   UTB. KRISTDEMOKRATERNA 11 000,00 6 768,21 4 231,79 62
SLAG
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 11 000,00 6 768,21 4 231,79 62
VERKSAMHET
10026500   UTB FOLKP.LIBERALERNA 6 000,00 0,00 6 000,00 00
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SLAG
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 6 000,00 0,00 6 000,00 00
VERKSAMHET
10026600   UTB. VÄNSTERPARTIET 6 000,00 5 100,00 900,00 85
SLAG
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 6 000,00 5 100,00 900,00 85
VERKSAMHET
10026700   UTB. MILJÖPARTIET 6 000,00 7 684,79 -1 684,79 128
SLAG
401000     ARVODEN TILL FÖRTROEND 0,00 3 184,28 -3 184,28 00
411100     PO-PÅLÄGG 0,00 1 000,51 -1 000,51 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 6 000,00 3 500,00 2 500,00 58
VERKSAMHET
10026800   UTB. SVERIGEDEMOKRATERNA 22 000,00 0,00 22 000,00 00
SLAG
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 22 000,00 0,00 22 000,00 00
VERKSAMHET
10026810   UTB FRAMTIDSPARTIET 11 000,00 0,00 11 000,00 00
SLAG
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 11 000,00 0,00 11 000,00 00
VERKSAMHET
10030000   BORGERLIGA FÖRRÄTTN 0,00 -2 124,85 2 124,85 00
SLAG
317000     FÖRRÄTTN. & GRANSKN.AVG 0,00 -2 160,00 2 160,00 00
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 35,15 -35,15 00
VERKSAMHET
10040000   PARTISTÖD 279 000,00 272 445,00 6 555,00 98
SLAG
470000     BIDRAG 279 000,00 272 445,00 6 555,00 98
VERKSAMHET
10050000   VALNÄMND 0,00 22 225,78 -22 225,78 00
SLAG
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401000     ARVODEN TILL FÖRTROEND 0,00 16 912,00 -16 912,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 0,00 5 313,78 -5 313,78 00
VERKSAMHET
13053920   BEMANNINGSENHET 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
13071000   TELEFONI 831 000,00 801 034,49 29 965,51 96
SLAG
422320     TELEFONER OCH TILLBEHÖR 0,00 2 424,00 -2 424,00 00
451000     TELE 750 000,00 528 034,90 221 965,10 70
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,00 125 822,00 -125 822,00 00
452000     POST / PORTO 0,00 8 083,10 -8 083,10 00
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 0,00 36 756,31 -36 756,31 00
456000     ANNONSER.REKLAM 26 000,00 0,00 26 000,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 45 000,00 -45 000,00 00
493000     KAPITALKOSTNADER 55 000,00 54 914,18 85,82 100
VERKSAMHET
13081000   LOKALKOSTN MM 3 300 860,00 3 338 614,96 -37 754,96 101
SLAG
431100     EL-MATERIAL 0,00 3 189,62 -3 189,62 00
446100     ELEKTRONISKA MEDIA 0,00 9 414,00 -9 414,00 00
448000     ÖVRIGT MTRL 30 000,00 36 039,15 -6 039,15 120
448110     TEXTIL 0,00 18 737,62 -18 737,62 00
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 6 284,00 -6 284,00 00
466100     LOKALHYROR 2 871 860,00 2 829 170,41 42 689,59 99
467100     EL 169 000,00 144 864,25 24 135,75 86
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 100 000,00 100 000,00 0,00 100
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 25 000,00 30 758,33 -5 758,33 123
469200     LOKALVÅRD 105 000,00 105 000,00 0,00 100
469500     LARMUTRYCKNING 0,00 13 281,00 -13 281,00 00
469510     LARMABONNEMANG 0,00 41 876,58 -41 876,58 00
VERKSAMHET
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13091000   ADMINISTRATIVA AVD 3 956 015,00 4 152 857,18 -196 842,18 105
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -363 741,80 363 741,80 00
314000     FÖRS AV VHT KOM O LANDST 0,00 -12 778,00 12 778,00 00
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -130 000,00 -23 049,95 -106 950,05 18
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 456 900,00 2 320 291,39 136 608,61 94
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 47 759,46 -47 759,46 00
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 0,00 5 947,46 -5 947,46 00
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,00 982,55 -982,55 00
409400     PENSIONSUTBET INDIVID DEL 0,00 196,00 -196,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 945 115,00 929 898,24 15 216,76 98
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBARA 0,00 -2 024,00 2 024,00 00
422310     KRINGUTRUSTN, EX SKRIVARE 0,00 25 070,75 -25 070,75 00
422320     TELEFONER OCH TILLBEHÖR 0,00 18 908,25 -18 908,25 00
422400     INKÖP AV INVENT MÖBLER MM 0,00 12 018,32 -12 018,32 00
422600     KÖKSUTR, EX SPISAR,KYLSK 0,00 232,49 -232,49 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,00 191,79 -191,79 00
443000     BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 0,00 -7,20 7,20 00
444000     LIVSMEDEL 0,00 5 507,11 -5 507,11 00
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 0,00 10 511,43 -10 511,43 00
448000     ÖVRIGT MTRL 48 000,00 3 436,06 44 563,94 7
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD OC 0,00 3 954,50 -3 954,50 00
448200     ARBETSKLÄDER 0,00 1 728,00 -1 728,00 00
451000     TELE 20 000,00 42 228,95 -22 228,95 211
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 838,30 -838,30 00
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,00 7 500,00 -7 500,00 00
451400     INTERNET 0,00 695,17 -695,17 00
452000     POST / PORTO 0,00 11 774,00 -11 774,00 00
453000     BILERS O. RESOR 10 000,00 6 866,61 3 133,39 69
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 3 802,68 -3 802,68 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 2 158,28 -2 158,28 00
453400     RESOR LEASINGBILAR 0,00 6 449,00 -6 449,00 00

LEKEBERGS KOMMUN
2017-01-30 08:23
Sida

Page 43 of 395



Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 16 - Mån 13 16

Avvikelse Procent

453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 5 963,46 -5 963,46 00
454000     KURSER O TRAKTAMENTEN 59 000,00 74 105,97 -15 105,97 126
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKATTEF 0,00 3 630,00 -3 630,00 00
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANST, 0,00 -1 681,00 1 681,00 00
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST, S 0,00 2 174,00 -2 174,00 00
454600     KURSER 0,00 3 900,00 -3 900,00 00
454700     RESETJÄNST T EX HOTELL. 0,00 4 089,29 -4 089,29 00
454800     REPRESENTATION 0,00 2 276,57 -2 276,57 00
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 316 000,00 762 308,81 -446 308,81 241
456000     ANNONSER.REKLAM 0,00 3 692,88 -3 692,88 00
458000     SOCIAL SAMVARO 0,00 2 005,35 -2 005,35 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 132 000,00 178 021,90 -46 021,90 135
466100     LOKALHYROR 33 000,00 0,00 33 000,00 00
467100     EL 2 000,00 196,75 1 803,25 10
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 9 000,00 -9 000,00 00
493000     KAPITALKOSTNADER 64 000,00 35 827,36 28 172,64 56
VERKSAMHET
14001200   POSTAVTAL 345 000,00 298 063,33 46 936,67 86
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -30,40 30,40 00
392400     INKASSOAVGIFTER 0,00 190,55 -190,55 00
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 0,00 4 053,65 -4 053,65 00
452000     POST / PORTO 230 000,00 233 849,53 -3 849,53 102
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 115 000,00 60 000,00 55 000,00 52
VERKSAMHET
14001410   KONTORSMATERIAL M.M. 248 000,00 153 825,01 94 174,99 62
SLAG
422310     KRINGUTRUSTN, EX SKRIVARE 0,00 31 120,35 -31 120,35 00
446100     ELEKTRONISKA MEDIA 0,00 554,00 -554,00 00
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 248 000,00 100 715,71 147 284,29 41
450000     TJÄNSTER 0,00 7 144,20 -7 144,20 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 2 808,00 -2 808,00 00
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469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 11 482,75 -11 482,75 00
VERKSAMHET
14002200   MARKNADSFÖRING 210 000,00 139 247,33 70 752,67 66
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -240,80 240,80 00
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,00 896,25 -896,25 00
446200     KRINGKOSTNADER, MEDIA 0,00 200,00 -200,00 00
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD OC 0,00 33 382,87 -33 382,87 00
450000     TJÄNSTER 210 000,00 49 465,36 160 534,64 24
454800     REPRESENTATION 0,00 246,40 -246,40 00
455000     DATABEHANDLING 0,00 3 315,00 -3 315,00 00
456000     ANNONSER.REKLAM 0,00 51 982,25 -51 982,25 00
VERKSAMHET
14002210   REKLAMARTIKLAR 0,00 -1 064,00 1 064,00 00
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -1 064,00 1 064,00 00
VERKSAMHET
14002300   STATISTIK 84 000,00 104 398,88 -20 398,88 124
SLAG
450000     TJÄNSTER 0,00 9 875,92 -9 875,92 00
455000     DATABEHANDLING 0,00 30 675,80 -30 675,80 00
455110     LICENSER 0,00 520,76 -520,76 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 84 000,00 60 978,50 23 021,50 73
463150     STATIK KONSULT 0,00 2 347,90 -2 347,90 00
VERKSAMHET
14003100   CAFÉVAROR 15 000,00 50 436,31 -35 436,31 336
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING -45 000,00 -44 332,29 -667,71 99
422600     KÖKSUTR, EX SPISAR,KYLSK 0,00 994,55 -994,55 00
444000     LIVSMEDEL 60 000,00 93 312,44 -33 312,44 156
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,00 100,00 -100,00 00
454800     REPRESENTATION 0,00 361,61 -361,61 00
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VERKSAMHET
22000000   NÄRINGSLIVSFRÄMJ. ÅTG. 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
27500000   KRIS- OCH BEREDSKAP 0,00 66 953,40 -66 953,40 00
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATSBID -480 000,00 -394 711,00 -85 289,00 82
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 0,00 106 810,00 -106 810,00 00
444000     LIVSMEDEL 0,00 219,47 -219,47 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 4 238,73 -4 238,73 00
454000     KURSER O TRAKTAMENTEN 50 000,00 25 137,70 24 862,30 50
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 130 000,00 0,00 130 000,00 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 300 000,00 325 258,50 -25 258,50 108
VERKSAMHET
43290000   GEM INT/KOSTN, GRUNDSKOLA 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
83210000   KOMPLETTERINGSTRAFIK 0,00 14 389,00 -14 389,00 00
SLAG
464000     TRANSPORTER 0,00 6 684,00 -6 684,00 00
464100     TAXIRESOR 0,00 7 705,00 -7 705,00 00
VERKSAMHET
95500000   TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
ANSVAR
130000     TEKNISK CHEF 2 495 138,00 2 501 647,27 -6 509,27 100
VERKSAMHET
13210000   ENERGIRÅDGIVNING 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATSBID -280 000,00 -280 000,00 0,00 100
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 280 000,00 0,00 280 000,00 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 280 000,00 -280 000,00 00
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VERKSAMHET
13220000   MILJÖSAMORDNING 170 000,00 77 917,00 92 083,00 46
SLAG
440000     ÖVRIGT MATERIAL 10 000,00 0,00 10 000,00 00
450000     TJÄNSTER 160 000,00 77 917,00 82 083,00 49
VERKSAMHET
24020000   VÄGHÅLLNING 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
24021000   VINTERVÄGHÅLLNING 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
24100000   TORG OCH OFF PLATSER 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
25010000   PARK OCH GRÖNYTOR 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
34015000   SANNABADET 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
95500000   TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 2 325 138,00 2 423 730,27 -98 592,27 104
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -1 361 000,00 -789 756,50 -571 243,50 58
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 660 100,00 1 357 567,16 302 532,84 82
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 22 596,16 -22 596,16 00
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 0,00 1 300,80 -1 300,80 00
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 0,00 3 743,58 -3 743,58 00
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,00 5 477,26 -5 477,26 00
409400     PENSIONSUTBET INDIVID DEL 0,00 494,00 -494,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 638 038,00 535 536,52 102 501,48 84
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBARA 0,00 -1 760,00 1 760,00 00
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420000     FASTIGH O. INV 30 000,00 0,00 30 000,00 00
422300     DATORER OCH BASUTRUSTNING 0,00 14 956,00 -14 956,00 00
422320     TELEFONER OCH TILLBEHÖR 0,00 2 928,00 -2 928,00 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 40 000,00 7 488,22 32 511,78 19
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,00 5 445,30 -5 445,30 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 13 665,23 -13 665,23 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 10 000,00 64 664,85 -54 664,85 647
453000     BILERS O. RESOR 30 000,00 16 325,83 13 674,17 54
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 2 375,40 -2 375,40 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 1 348,20 -1 348,20 00
453300     BILERS.ARVODESANST,  S 0,00 50,94 -50,94 00
453400     RESOR LEASINGBILAR 0,00 668,00 -668,00 00
454000     KURSER O TRAKTAMENTEN 25 000,00 24 522,62 477,38 98
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKATTEF 0,00 2 750,00 -2 750,00 00
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANST, 0,00 -1 510,00 1 510,00 00
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST, S 0,00 1 886,00 -1 886,00 00
454800     REPRESENTATION 0,00 368,00 -368,00 00
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 0,00 7 476,75 -7 476,75 00
456100     MEDLEMSAVGIFTER 0,00 350,00 -350,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 -157 811,00 157 811,00 00
459400     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP, KARTOR 0,00 212,75 -212,75 00
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 100 000,00 25 184,68 74 815,32 25
463000     KONSULTATIONER 80 000,00 235 998,00 -155 998,00 295
466100     LOKALHYROR 900 000,00 762 706,66 137 293,34 85
466300     HYROR FÖR INV O MATERIAL 0,00 11 227,50 -11 227,50 00
467100     EL 0,00 382,41 -382,41 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 65 518,00 -65 518,00 00
470000     BIDRAG 58 000,00 51 896,00 6 104,00 89
484100     AVG. FÖRLUSTER 0,00 2 921,38 -2 921,38 00
493000     KAPITALKOSTNADER 115 000,00 124 535,57 -9 535,57 108
VERKSAMHET
97000000   0,00 0,00 0,00 00
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SLAG
ANSVAR
132000     INGENJÖR, GATA O VÄG 4 327 000,00 3 401 418,22 925 581,78 79
VERKSAMHET
24010000   VÄGBIDRAG 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
24020000   VÄGHÅLLNING 3 392 000,00 2 476 911,73 915 088,27 73
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 0,00 -372 800,00 372 800,00 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,00 24 505,75 -24 505,75 00
444000     LIVSMEDEL 0,00 509,63 -509,63 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 8 420,80 -8 420,80 00
450000     TJÄNSTER 30 000,00 35 427,25 -5 427,25 118
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 189,72 -189,72 00
453400     RESOR LEASINGBILAR 0,00 5 523,00 -5 523,00 00
461000     ANL. O REPARATIONSENTRE. 632 000,00 39 860,75 592 139,25 6
461120     ELENTREPRENAD 0,00 186 271,25 -186 271,25 00
466100     LOKALHYROR 0,00 13 881,94 -13 881,94 00
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 90 000,00 180 000,00 -90 000,00 200
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 980 277,71 -980 277,71 00
489000     DRÖJSMÅLSRÄNTA 0,00 1 960,00 -1 960,00 00
493000     KAPITALKOSTNADER 2 640 000,00 1 372 883,93 1 267 116,07 52
VERKSAMHET
24021000   VINTERVÄGHÅLLNING 0,00 4 036,75 -4 036,75 00
SLAG
466100     LOKALHYROR 0,00 4 036,75 -4 036,75 00
VERKSAMHET
24030000   BELYSNING 935 000,00 908 043,39 26 956,61 97
SLAG
461000     ANL. O REPARATIONSENTRE. 269 000,00 53 852,13 215 147,87 20
461120     ELENTREPRENAD 0,00 10 676,74 -10 676,74 00
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467100     EL 480 000,00 520 744,08 -40 744,08 108
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 136 421,46 -136 421,46 00
493000     KAPITALKOSTNADER 186 000,00 186 348,98 -348,98 100
VERKSAMHET
24040000   TRAFIKLIGGARE 0,00 12 426,35 -12 426,35 00
SLAG
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,00 12 426,35 -12 426,35 00
VERKSAMHET
95500000   TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
ANSVAR
133000     TEKNISK HANDLÄGGARE 2 733 920,00 3 300 417,67 -566 497,67 121
VERKSAMHET
13085000   LEASINGBILAR 1 961 920,00 2 529 419,33 -567 499,33 129
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -60 000,00 -103 936,00 43 936,00 173
323000     FORDONS O. MASKINHYROR 0,00 -176 676,00 176 676,00 00
422000     INKÖP AV MASKINER O INV 50 000,00 56 782,78 -6 782,78 114
437000     KEMISKA PRODUKTER 55 000,00 10 026,43 44 973,57 18
443000     BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 0,00 117 248,56 -117 248,56 00
443001     MILJÖBENSIN 0,00 41 677,30 -41 677,30 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 200,00 -200,00 00
455100     DATAPROGRAM 30 000,00 0,00 30 000,00 00
459200     REPARATION AV FORDON 266 000,00 470 915,48 -204 915,48 177
465000     MASKIN O. FORDONSHYROR 911 880,00 1 433 812,92 -521 932,92 157
466100     LOKALHYROR 410 040,00 356 233,61 53 806,39 87
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 3 285,54 -3 285,54 00
485200     FORDONSSKATT 60 000,00 105 889,00 -45 889,00 176
493000     KAPITALKOSTNADER 239 000,00 213 959,71 25 040,29 90
VERKSAMHET
13085100   BILPOOL 0,00 122 334,51 -122 334,51 00
SLAG
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323000     FORDONS O. MASKINHYROR -220 000,00 -220 000,00 0,00 100
443000     BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 50 000,00 54 166,01 -4 166,01 108
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 410,95 -410,95 00
459200     REPARATION AV FORDON 10 000,00 50 239,49 -40 239,49 502
465000     MASKIN O. FORDONSHYROR 160 000,00 236 273,31 -76 273,31 148
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 1 244,75 -1 244,75 00
VERKSAMHET
13220000   MILJÖSAMORDNING 0,00 172,00 -172,00 00
SLAG
453400     RESOR LEASINGBILAR 0,00 172,00 -172,00 00
VERKSAMHET
20070000   SKOGSVÅRD -128 000,00 -148 101,12 20 101,12 116
SLAG
301000     INV.,MASKINER,TRSPMEDEL 0,00 -14 000,00 14 000,00 00
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING -345 000,00 -366 698,50 21 698,50 106
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 0,00 -1 610,28 1 610,28 00
322000     MARKHYROR O. ARRENDEN 0,00 -12 736,00 12 736,00 00
422000     INKÖP AV MASKINER O INV 0,00 65 000,00 -65 000,00 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 7 000,00 85 650,87 -78 650,87 1 224
450000     TJÄNSTER 30 000,00 11 295,00 18 705,00 38
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 63 175,00 -63 175,00 00
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 180 000,00 21 822,79 158 177,21 12
VERKSAMHET
21100000   NATURVÅRD 90 000,00 89 453,95 546,05 99
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -52 698,50 52 698,50 00
322000     MARKHYROR O. ARRENDEN -20 000,00 0,00 -20 000,00 00
339000     ÖVRIGA BIDRAG 0,00 -21 250,00 21 250,00 00
430000     ANLÄGGNINGSMATERIAL 25 000,00 75 066,70 -50 066,70 300
431000     BYGGN MTRL 0,00 25 040,00 -25 040,00 00
453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 120,75 -120,75 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 63 175,00 -63 175,00 00
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460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 85 000,00 0,00 85 000,00 00
VERKSAMHET
24010000   VÄGBIDRAG 810 000,00 707 139,00 102 861,00 87
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 0,00 -126,00 126,00 00
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 0,00 18 741,00 -18 741,00 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 540,00 -540,00 00
467000     FÖRBRUKNINGSAVG 0,00 423,00 -423,00 00
472000     BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 810 000,00 687 561,00 122 439,00 85
ANSVAR
134000     0,00 0,00 0,00 00
VERKSAMHET
13210000   ENERGIRÅDGIVNING 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
ANSVAR
136000     KOSTCHEF 13 472 465,00 12 480 999,28 991 465,72 93
VERKSAMHET
49500000   MÅLTIDSVERKSAMHET 13 472 465,00 12 480 999,28 991 465,72 93
SLAG
305100     KOSTFÖRS TILL PERS -738 000,00 -738 000,00 0,00 100
305200     KOSTFÖRS TILL VÅRD O OMS -150 000,00 -365 695,00 215 695,00 244
305220     SERVERING LINDEN -210 000,00 -130 333,00 -79 667,00 62
305230     FÖRSÄLJNING GRUPPBOENDE -180 000,00 -110 032,00 -69 968,00 61
305310     KOSTFÖRSÄLJN BARNOMS -70 000,00 -133 296,00 63 296,00 190
305320     KOSTFÖRS SKOLA, FRITIDS -50 000,00 -369 590,00 319 590,00 739
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING -50 000,00 -108 186,60 58 186,60 216
309200     FÖRSÄLJNING MATSAL -60 000,00 -137 606,88 77 606,88 229
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 0,00 -24 383,00 24 383,00 00
321000     BOSTADS O. LOKALHYROR 0,00 -1 350,00 1 350,00 00
333000     EU-STÖD -65 000,00 -100 954,74 35 954,74 155
338100     LÖNEBIDRAG FRÅN AMS 0,00 -176 923,00 176 923,00 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 5 301 840,00 4 716 146,62 585 693,38 89
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403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 170 387,51 -170 387,51 00
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 0,00 3 098,15 -3 098,15 00
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 0,00 12 758,03 -12 758,03 00
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,00 430,18 -430,18 00
403034     FYLLNADSTID ERS 0,00 26 979,72 -26 979,72 00
406000     BEREDSKAPSARB 0,00 226 938,99 -226 938,99 00
406010     BEREDSKAPSARB. SJUKLÖN, 0,00 5 780,64 -5 780,64 00
409400     PENSIONSUTBET INDIVID DEL 0,00 547,00 -547,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 2 039 245,00 1 985 683,36 53 561,64 97
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBARA 0,00 -528,00 528,00 00
422000     INKÖP AV MASKINER O INV 0,00 17 233,54 -17 233,54 00
422300     DATORER OCH BASUTRUSTNING 0,00 9 073,75 -9 073,75 00
422320     TELEFONER OCH TILLBEHÖR 0,00 839,25 -839,25 00
422400     INKÖP AV INVENT MÖBLER MM 0,00 191 717,00 -191 717,00 00
422600     KÖKSUTR, EX SPISAR,KYLSK 100 000,00 77 369,70 22 630,30 77
442000     STÄD OCH RENGÖRINGART 100 000,00 91 603,74 8 396,26 92
444000     LIVSMEDEL 5 085 000,00 4 798 724,63 286 275,37 94
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,00 635,85 -635,85 00
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 30 000,00 26 259,41 3 740,59 88
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 75 572,29 -75 572,29 00
448110     TEXTIL 0,00 109,60 -109,60 00
448200     ARBETSKLÄDER 50 000,00 16 116,33 33 883,67 32
448600     DATATILLBEHÖR 0,00 1 832,00 -1 832,00 00
451000     TELE 15 000,00 6 897,58 8 102,42 46
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 6 705,45 -6 705,45 00
453000     BILERS O. RESOR 2 000,00 4 590,05 -2 590,05 230
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 643,80 -643,80 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 365,40 -365,40 00
453400     RESOR LEASINGBILAR 0,00 3 253,00 -3 253,00 00
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKATTEF 0,00 660,00 -660,00 00
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANST, 0,00 -430,00 430,00 00
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST, S 0,00 528,00 -528,00 00
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454500     RESETILL. ARVODESANST, 0,00 48 000,00 -48 000,00 00
454600     KURSER 30 000,00 72 971,50 -42 971,50 243
455000     DATABEHANDLING 40 000,00 94 131,37 -54 131,37 235
455120     DATAMEDIA 0,00 6 800,00 -6 800,00 00
455210     SERVICE O UNDERHÅLLSAVTAL 0,00 447,25 -447,25 00
458000     SOCIAL SAMVARO 0,00 160,72 -160,72 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 15 000,00 48 255,48 -33 255,48 322
459100     REPARATION AV INVENTARI 25 000,00 8 489,60 16 510,40 34
464500     MATTRANSPORTER 679 500,00 564 686,70 114 813,30 83
466100     LOKALHYROR 1 217 880,00 1 217 555,00 325,00 100
466300     HYROR FÖR INV O MATERIAL 0,00 4 410,50 -4 410,50 00
466400     SERVICEAVTAL 0,00 40 724,50 -40 724,50 00
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 65 000,00 65 000,00 0,00 100
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 18 840,00 -18 840,00 00
469200     LOKALVÅRD 17 000,00 17 000,00 0,00 100
469300     LAB PROVER 25 000,00 4 252,00 20 748,00 17
469510     LARMABONNEMANG 0,00 4 082,50 -4 082,50 00
493000     KAPITALKOSTNADER 208 000,00 183 019,81 24 980,19 88
VERKSAMHET
49600000   FACKLIG VERKSAMHET 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
51125100   LINDEN 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
51328000   DAGLIG VERKSAMHET 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
ANSVAR
137000     2 444 044,00 1 875 154,34 568 889,66 77
VERKSAMHET
13085000   LEASINGBILAR 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
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VERKSAMHET
13085100   BILPOOL 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
20070000   SKOGSVÅRD 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
21100000   NATURVÅRD 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
24100000   TORG OCH OFF PLATSER 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
25010000   PARK OCH GRÖNYTOR 2 352 184,00 2 128 153,30 224 030,70 90
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -186 764,00 186 764,00 00
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -483 000,00 -112 500,00 -370 500,00 23
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 206 300,00 923 242,69 283 057,31 77
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 12 819,14 -12 819,14 00
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 0,00 490,60 -490,60 00
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,00 2 749,08 -2 749,08 00
411100     PO-PÅLÄGG 463 884,00 361 255,35 102 628,65 78
420000     FASTIGH O. INV 40 000,00 0,00 40 000,00 00
422200     MASKINER OCH AGGREGAT 20 000,00 44 651,88 -24 651,88 223
430000     ANLÄGGNINGSMATERIAL 317 000,00 236 446,75 80 553,25 75
433000     VA-MATERIAL 0,00 383,04 -383,04 00
434000     PLANTOR 0,00 113 495,00 -113 495,00 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,00 3 024,00 -3 024,00 00
450000     TJÄNSTER 80 000,00 75 264,99 4 735,01 94
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 1 418,36 -1 418,36 00
467100     EL 0,00 2 052,06 -2 052,06 00
467400     RENHÅLLNING 0,00 960,82 -960,82 00
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469200     LOKALVÅRD 15 000,00 15 000,00 0,00 100
493000     KAPITALKOSTNADER 693 000,00 634 163,54 58 836,46 92
VERKSAMHET
95500000   TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
VERKSAMHET
97000000   91 860,00 -252 998,96 344 858,96 -275
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -25 650,00 25 650,00 00
309200     FÖRSÄLJNING MATSAL 0,00 -1 071,48 1 071,48 00
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 0,00 -60 000,00 60 000,00 00
319300     INTÄKTER LOKALVÅRD -5 257 000,00 -5 195 488,00 -61 512,00 99
319400     INTÄKTER VAKTMÄSTER -2 217 000,00 -2 586 000,00 369 000,00 117
319401     -60 000,00 0,00 -60 000,00 00
319402     Intäkter adressregister -45 000,00 -47 944,76 2 944,76 107
338100     LÖNEBIDRAG FRÅN AMS 0,00 -150 521,00 150 521,00 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 4 987 130,00 4 641 618,75 345 511,25 93
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 67 985,14 -67 985,14 00
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 0,00 29 312,07 -29 312,07 00
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 0,00 20 336,93 -20 336,93 00
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,00 10 008,57 -10 008,57 00
403034     FYLLNADSTID ERS 0,00 2 889,06 -2 889,06 00
406000     BEREDSKAPSARB 0,00 246 895,20 -246 895,20 00
406020     BEREDSKAPSARB.  OB 0,00 2 355,10 -2 355,10 00
409400     PENSIONSUTBET INDIVID DEL 0,00 2 258,00 -2 258,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 1 849 510,00 1 865 125,74 -15 615,74 101
422000     INKÖP AV MASKINER O INV 0,00 578,88 -578,88 00
422200     MASKINER OCH AGGREGAT 20 000,00 30 570,17 -10 570,17 153
422300     DATORER OCH BASUTRUSTNING 0,00 7 394,50 -7 394,50 00
422320     TELEFONER OCH TILLBEHÖR 0,00 4 920,00 -4 920,00 00
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 20 000,00 0,00 20 000,00 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 60 000,00 22 632,49 37 367,51 38
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442000     STÄD OCH RENGÖRINGART 294 000,00 331 137,75 -37 137,75 113
444000     LIVSMEDEL 0,00 525,90 -525,90 00
448000     ÖVRIGT MTRL 30 000,00 9 992,30 20 007,70 33
448200     ARBETSKLÄDER 20 000,00 37 245,76 -17 245,76 186
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 12 000,00 39 826,51 -27 826,51 332
453000     BILERS O. RESOR 22 000,00 1 419,64 20 580,36 6
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 10 783,17 -10 783,17 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 6 120,17 -6 120,17 00
453400     RESOR LEASINGBILAR 0,00 4 434,00 -4 434,00 00
454600     KURSER 50 000,00 15 452,46 34 547,54 31
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 0,00 9 500,00 -9 500,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 41 365,60 -41 365,60 00
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 10 000,00 23 426,65 -13 426,65 234
462302     TRANSP/BORTFORSL. AVFALL 0,00 1 152,03 -1 152,03 00
466100     LOKALHYROR 113 220,00 156 466,06 -43 246,06 138
467400     RENHÅLLNING 0,00 1 770,50 -1 770,50 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 28 700,00 -28 700,00 00
493000     KAPITALKOSTNADER 183 000,00 139 477,18 43 522,82 76
ANSVAR
140000     NÄRINGSLIVS-O UTV CHEF 2 014 000,00 2 079 113,27 -65 113,27 103
VERKSAMHET
22000000   NÄRINGSLIVSFRÄMJ. ÅTG. 236 000,00 187 687,22 48 312,78 80
SLAG
422400     INKÖP AV INVENT MÖBLER MM 0,00 4 004,00 -4 004,00 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 70 000,00 1 027,83 68 972,17 1
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,00 264,00 -264,00 00
450000     TJÄNSTER 93 000,00 34 700,00 58 300,00 37
454600     KURSER 0,00 7 300,00 -7 300,00 00
454800     REPRESENTATION 0,00 2 699,08 -2 699,08 00
458000     SOCIAL SAMVARO 0,00 2 772,31 -2 772,31 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 60 000,00 -60 000,00 00
477000     AVG O ERS TILL KOMMUNF MF 73 000,00 74 920,00 -1 920,00 103
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VERKSAMHET
23000000   TURISMVERKSAMHET 128 000,00 104 693,78 23 306,22 82
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 0,00 32 143,74 -32 143,74 00
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 0,00 123,00 -123,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 0,00 12 425,95 -12 425,95 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 79 000,00 5 048,30 73 951,70 6
450000     TJÄNSTER 49 000,00 2 186,79 46 813,21 4
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 74,00 -74,00 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 42,00 -42,00 00
454600     KURSER 0,00 150,00 -150,00 00
456100     MEDLEMSAVGIFTER 0,00 52 500,00 -52 500,00 00
VERKSAMHET
34015000   SANNABADET 1 650 000,00 1 786 732,27 -136 732,27 108
SLAG
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 790 000,00 635 001,65 154 998,35 80
462300     KÖP HUV.VHT,ÖVR FÖRETAG 0,00 368 382,00 -368 382,00 00
466100     LOKALHYROR 685 000,00 687 113,60 -2 113,60 100
467200     VATTEN 60 000,00 38 712,87 21 287,13 65
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 61 000,00 3 059,25 57 940,75 5
493000     KAPITALKOSTNADER 54 000,00 54 462,90 -462,90 101
ANSVAR
150000     PERSONALCHEF 5 148 489,00 5 244 882,82 -96 393,82 102
VERKSAMHET
13053300   SYDNÄRKES FOLKHÄLSOENH 76 854,00 76 854,00 0,00 100
SLAG
314100     FÖRS VHT ANNAN KOMMUN 0,00 -62 323,00 62 323,00 00
318000     ERSÄTTNING FRÅN LANDSTING 0,00 -765 860,00 765 860,00 00
318100     ERS FRÅN LANDSTING -1 336 038,00 877 209,05 -2 213 247,05 -66
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 0,00 -688 073,00 688 073,00 00
335000     DRIFTBIDRAG FRÅN STATEN 0,00 -780 800,00 780 800,00 00
336000     DRIFTBIDRAG FR KOMM O LT -375 000,00 -375 000,00 0,00 100
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339000     ÖVRIGA BIDRAG 0,00 -668 184,00 668 184,00 00
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT 0,00 -43,00 43,00 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 167 200,00 1 466 165,83 -298 965,83 126
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 9 893,00 -9 893,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 448 692,00 574 437,71 -125 745,71 128
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBARA 0,00 -264,00 264,00 00
422300     DATORER OCH BASUTRUSTNING 0,00 3 595,25 -3 595,25 00
422310     KRINGUTRUSTN, EX SKRIVARE 0,00 2 271,93 -2 271,93 00
422320     TELEFONER OCH TILLBEHÖR 0,00 3 830,50 -3 830,50 00
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,00 2 660,00 -2 660,00 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 25 000,00 9 512,01 15 487,99 38
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,00 46,23 -46,23 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 6 176,00 -6 176,00 00
451000     TELE 10 000,00 0,00 10 000,00 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 12 244,98 -12 244,98 00
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,00 236,75 -236,75 00
453000     BILERS O. RESOR 40 000,00 0,00 40 000,00 00
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 30 075,45 -30 075,45 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 17 069,85 -17 069,85 00
453300     BILERS.ARVODESANST,  S 0,00 514,15 -514,15 00
453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 -239,18 239,18 00
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKATTEF 0,00 330,00 -330,00 00
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANST, 0,00 -215,00 215,00 00
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST, S 0,00 264,00 -264,00 00
454600     KURSER 20 000,00 8 600,00 11 400,00 43
454700     RESETJÄNST T EX HOTELL. 0,00 26 277,89 -26 277,89 00
454800     REPRESENTATION 0,00 303,51 -303,51 00
456000     ANNONSER.REKLAM 0,00 1 155,25 -1 155,25 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 290 853,75 -290 853,75 00
466100     LOKALHYROR 61 000,00 58 000,00 3 000,00 95
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 610,08 -610,08 00
493000     KAPITALKOSTNADER 16 000,00 15 522,01 477,99 97
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VERKSAMHET
13053400   PERSONALFRÄMJ INSATSER 240 000,00 175 828,72 64 171,28 73
SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT 0,00 -464,00 464,00 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 40 000,00 0,00 40 000,00 00
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 0,00 1 044,36 -1 044,36 00
444000     LIVSMEDEL 0,00 2 092,95 -2 092,95 00
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,00 5 887,32 -5 887,32 00
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 0,00 179,83 -179,83 00
450000     TJÄNSTER 200 000,00 0,00 200 000,00 00
453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 6 509,46 -6 509,46 00
454600     KURSER 0,00 -3 562,00 3 562,00 00
454800     REPRESENTATION 0,00 18 309,80 -18 309,80 00
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 0,00 77 940,00 -77 940,00 00
458000     SOCIAL SAMVARO 0,00 1 170,00 -1 170,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 66 316,00 -66 316,00 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 405,00 -405,00 00
VERKSAMHET
13053500   FACKLIGA KOSTNADER 189 620,00 152 879,97 36 740,03 81
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 80 000,00 74 903,66 5 096,34 94
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 0,00 5 034,81 -5 034,81 00
411100     PO-PÅLÄGG 31 000,00 30 744,33 255,67 99
446100     ELEKTRONISKA MEDIA 0,00 1 324,75 -1 324,75 00
451000     TELE 8 000,00 0,00 8 000,00 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 1 767,70 -1 767,70 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 39 000,00 12 688,84 26 311,16 33
466100     LOKALHYROR 31 620,00 26 415,88 5 204,12 84
VERKSAMHET
13053600   FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 258 000,00 291 436,69 -33 436,69 113
SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT 0,00 -56,00 56,00 00
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450000     TJÄNSTER 258 000,00 0,00 258 000,00 00
454600     KURSER 0,00 478,30 -478,30 00
456000     ANNONSER.REKLAM 0,00 22 807,92 -22 807,92 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 268 206,47 -268 206,47 00
VERKSAMHET
13053700   FOLKHÄLSOUTSKOTTET 148 000,00 126 906,31 21 093,69 86
SLAG
411100     PO-PÅLÄGG 0,00 233,01 -233,01 00
450000     TJÄNSTER 50 000,00 41 090,00 8 910,00 82
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 1 067,45 -1 067,45 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 605,85 -605,85 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 75 000,00 83 910,00 -8 910,00 112
493000     KAPITALKOSTNADER 23 000,00 0,00 23 000,00 00
VERKSAMHET
13053800   GRATIFIKATIONER 55 000,00 57 752,30 -2 752,30 105
SLAG
448000     ÖVRIGT MTRL 55 000,00 24 182,47 30 817,53 44
454800     REPRESENTATION 0,00 27 539,43 -27 539,43 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 6 030,40 -6 030,40 00
VERKSAMHET
13053900   PERSONALAVDELNINGEN 2 047 015,00 2 159 792,10 -112 777,10 106
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -960,00 960,00 00
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT 0,00 -13,00 13,00 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 174 900,00 1 180 118,66 -5 218,66 100
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 9 060,68 -9 060,68 00
409240     PENSIONSPREMIE UTAN PO 0,00 11 076,00 -11 076,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 452 115,00 458 288,73 -6 173,73 101
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBARA 0,00 -352,00 352,00 00
422000     INKÖP AV MASKINER O INV 44 000,00 0,00 44 000,00 00
422300     DATORER OCH BASUTRUSTNING 0,00 7 634,50 -7 634,50 00
422320     TELEFONER OCH TILLBEHÖR 0,00 18 466,25 -18 466,25 00
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422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,00 300,80 -300,80 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 40 000,00 0,00 40 000,00 00
444000     LIVSMEDEL 0,00 1 349,93 -1 349,93 00
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,00 4 370,30 -4 370,30 00
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 0,00 10 325,69 -10 325,69 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 42 069,25 -42 069,25 00
451000     TELE 25 000,00 0,00 25 000,00 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 17 749,10 -17 749,10 00
453000     BILERS O. RESOR 30 000,00 0,00 30 000,00 00
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 4 258,70 -4 258,70 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 2 417,10 -2 417,10 00
453400     RESOR LEASINGBILAR 0,00 19 466,00 -19 466,00 00
453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 5 612,23 -5 612,23 00
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKATTEF 0,00 990,00 -990,00 00
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANST, 0,00 -336,00 336,00 00
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST, S 0,00 338,00 -338,00 00
454600     KURSER 40 000,00 66 060,28 -26 060,28 165
454800     REPRESENTATION 10 000,00 3 282,62 6 717,38 33
455000     DATABEHANDLING 95 000,00 58 038,43 36 961,57 61
455110     LICENSER 0,00 50 000,00 -50 000,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 136 000,00 190 179,85 -54 179,85 140
VERKSAMHET
13053910   LÖNEENHETEN KUMLA 1 310 000,00 1 334 246,60 -24 246,60 102
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -1 415,00 1 415,00 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 0,00 1 000,00 -1 000,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 0,00 384,60 -384,60 00
454000     KURSER O TRAKTAMENTEN 0,00 25 405,00 -25 405,00 00
455000     DATABEHANDLING 10 000,00 0,00 10 000,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 300 000,00 1 308 872,00 -8 872,00 101
VERKSAMHET
13053920   BEMANNINGSENHET 824 000,00 869 186,13 -45 186,13 105
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SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 530 000,00 617 514,93 -87 514,93 117
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 4 467,35 -4 467,35 00
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 0,00 4 224,00 -4 224,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 204 000,00 240 838,96 -36 838,96 118
451000     TELE 0,00 20 692,17 -20 692,17 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 848,06 -848,06 00
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 90 000,00 51 622,91 38 377,09 57
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 -71 022,25 71 022,25 00
ANSVAR
152000     ENH CHEF AME 2 293 857,00 2 293 927,56 -70,56 100
VERKSAMHET
13054000   FERIEPRAKTIK 396 340,00 297 618,11 98 721,89 75
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 286 340,00 214 948,80 71 391,20 75
411100     PO-PÅLÄGG 110 000,00 82 669,31 27 330,69 75
VERKSAMHET
60050000   NYANLÄNDA INVANDRARE 0,00 0,00 0,00 00
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET 0,00 -480 522,74 480 522,74 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 0,00 150 963,00 -150 963,00 00
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 1 174,19 -1 174,19 00
411100     PO-PÅLÄGG 0,00 58 499,65 -58 499,65 00
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBARA 0,00 -264,00 264,00 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 13 313,58 -13 313,58 00
448300     INREDNINGS O. BEKLÄDNAD 0,00 19 619,24 -19 619,24 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 5 563,86 -5 563,86 00
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKATTEF 0,00 330,00 -330,00 00
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANST, 0,00 -259,00 259,00 00
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST, S 0,00 227,00 -227,00 00
454600     KURSER 0,00 1 000,00 -1 000,00 00
454700     RESETJÄNST T EX HOTELL. 0,00 866,07 -866,07 00
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459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 1 850,00 -1 850,00 00
463500     TOLKUPPDRAG 0,00 61 840,50 -61 840,50 00
466000     LOKAL O. MARKHYROR 0,00 11 112,00 -11 112,00 00
466100     LOKALHYROR 0,00 40 684,00 -40 684,00 00
467100     EL 0,00 1 091,15 -1 091,15 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 45 881,50 -45 881,50 00
472400     BIDRAG TILL PRIVATPERSON 0,00 67 030,00 -67 030,00 00
VERKSAMHET
61010000   ARBETSMARKNADSENH, ADM 1 297 117,00 1 271 606,97 25 510,03 98
SLAG
339000     ÖVRIGA BIDRAG 0,00 -342 800,00 342 800,00 00
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT 0,00 -26,00 26,00 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 732 250,00 784 050,67 -51 800,67 107
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 17 142,47 -17 142,47 00
411100     PO-PÅLÄGG 281 327,00 308 494,12 -27 167,12 110
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBARA 0,00 -1 232,00 1 232,00 00
420000     FASTIGH O. INV 30 000,00 0,00 30 000,00 00
422100     TRANSPORTMEDEL, BILTILLB 0,00 146 200,00 -146 200,00 00
422300     DATORER OCH BASUTRUSTNING 0,00 3 799,25 -3 799,25 00
422320     TELEFONER OCH TILLBEHÖR 0,00 4 671,25 -4 671,25 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 25 000,00 0,00 25 000,00 00
444000     LIVSMEDEL 0,00 147,32 -147,32 00
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,00 1 651,88 -1 651,88 00
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 0,00 2 168,32 -2 168,32 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 14 264,56 -14 264,56 00
450000     TJÄNSTER 20 000,00 0,00 20 000,00 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 18 609,47 -18 609,47 00
453000     BILERS O. RESOR 15 000,00 1 362,52 13 637,48 9
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 1 377,01 -1 377,01 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 781,65 -781,65 00
453400     RESOR LEASINGBILAR 0,00 8 766,00 -8 766,00 00
453900     ÖVRIGA RESOR 0,00 745,12 -745,12 00
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454100     FLERDYGNSTRAKT. SKATTEF 0,00 1 276,00 -1 276,00 00
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANST, 0,00 -1 118,00 1 118,00 00
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST, S 0,00 1 260,00 -1 260,00 00
454600     KURSER 15 000,00 74 925,16 -59 925,16 500
454700     RESETJÄNST T EX HOTELL. 0,00 15 572,36 -15 572,36 00
454800     REPRESENTATION 0,00 2 092,92 -2 092,92 00
456100     MEDLEMSAVGIFTER 0,00 97 398,00 -97 398,00 00
458000     SOCIAL SAMVARO 0,00 803,60 -803,60 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 15 133,94 -15 133,94 00
466100     LOKALHYROR 78 540,00 48 224,11 30 315,89 61
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 100 000,00 13 785,85 86 214,15 14
472900     ÖVRIGA BIDRAG 0,00 32 079,42 -32 079,42 00
VERKSAMHET
61011000   UNGDOMSSATSNING 600 000,00 613 482,99 -13 482,99 102
SLAG
338100     LÖNEBIDRAG FRÅN AMS 0,00 -518 294,00 518 294,00 00
406000     BEREDSKAPSARB 433 000,00 494 352,17 -61 352,17 114
406010     BEREDSKAPSARB. SJUKLÖN, 0,00 55 809,93 -55 809,93 00
409400     PENSIONSUTBET INDIVID DEL 0,00 720,00 -720,00 00
411100     PO-PÅLÄGG 167 000,00 211 640,79 -44 640,79 127
431000     BYGGN MTRL 0,00 6 740,00 -6 740,00 00
443002     VANLIG BENSIN 0,00 45 214,97 -45 214,97 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 63 442,41 -63 442,41 00
448200     ARBETSKLÄDER 0,00 18 084,04 -18 084,04 00
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 222,00 -222,00 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 126,00 -126,00 00
454700     RESETJÄNST T EX HOTELL. 0,00 445,28 -445,28 00
454800     REPRESENTATION 0,00 283,93 -283,93 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 234 695,47 -234 695,47 00
VERKSAMHET
61012000   AME VERKSAMHET 400,00 111 441,24 -111 041,24 27 860
SLAG
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309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,00 -151 653,16 151 653,16 00
332000     DRIFTBIDRAG FRÅN AMS 0,00 -240 060,00 240 060,00 00
335000     DRIFTBIDRAG FRÅN STATEN 0,00 -200 000,00 200 000,00 00
338100     LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -330 000,00 -176 853,00 -153 147,00 54
339000     ÖVRIGA BIDRAG 0,00 -4 312,00 4 312,00 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 0,00 88 383,15 -88 383,15 00
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 8 369,88 -8 369,88 00
406000     BEREDSKAPSARB 0,00 89 735,60 -89 735,60 00
406010     BEREDSKAPSARB. SJUKLÖN, 0,00 4 451,64 -4 451,64 00
411100     PO-PÅLÄGG 0,00 73 715,49 -73 715,49 00
422000     INKÖP AV MASKINER O INV 0,00 15 800,41 -15 800,41 00
430000     ANLÄGGNINGSMATERIAL 48 000,00 0,00 48 000,00 00
431000     BYGGN MTRL 0,00 48 505,46 -48 505,46 00
442000     STÄD OCH RENGÖRINGART 0,00 5 331,42 -5 331,42 00
443000     BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 50 000,00 0,00 50 000,00 00
443002     VANLIG BENSIN 0,00 4 869,56 -4 869,56 00
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 0,00 436,03 -436,03 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 142 067,92 -142 067,92 00
448200     ARBETSKLÄDER 30 000,00 24 335,67 5 664,33 81
448300     INREDNINGS O. BEKLÄDNAD 0,00 74 861,76 -74 861,76 00
451100     TELEAVGIFTER FAST TELEFON 20 000,00 0,00 20 000,00 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 1 380,86 -1 380,86 00
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 1 282,05 -1 282,05 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 727,65 -727,65 00
454600     KURSER 0,00 19 000,00 -19 000,00 00
454800     REPRESENTATION 0,00 7 924,63 -7 924,63 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 60 000,00 0,00 60 000,00 00
466100     LOKALHYROR 122 400,00 94 710,50 27 689,50 77
467100     EL 0,00 16 935,18 -16 935,18 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 161 124,00 -161 124,00 00
472900     ÖVRIGA BIDRAG 0,00 370,54 -370,54 00
VERKSAMHET
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61012100   REPRO 0,00 -221,75 221,75 00
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -560 000,00 0,00 -560 000,00 00
339000     ÖVRIGA BIDRAG 0,00 -579 719,00 579 719,00 00
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 336 000,00 356 501,84 -20 501,84 106
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 0,00 6 503,22 -6 503,22 00
411100     PO-PÅLÄGG 129 000,00 140 230,59 -11 230,59 109
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBARA 0,00 -264,00 264,00 00
440000     ÖVRIGT MATERIAL 85 000,00 0,00 85 000,00 00
442000     STÄD OCH RENGÖRINGART 0,00 340,44 -340,44 00
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,00 4 638,59 -4 638,59 00
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 0,00 5 123,98 -5 123,98 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 3 444,85 -3 444,85 00
448300     INREDNINGS O. BEKLÄDNAD 0,00 352,80 -352,80 00
451100     TELEAVGIFTER FAST TELEFON 10 000,00 0,00 10 000,00 00
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,00 2 748,85 -2 748,85 00
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 0,00 1 560,05 -1 560,05 00
453400     RESOR LEASINGBILAR 0,00 50 280,00 -50 280,00 00
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKATTEF 0,00 924,00 -924,00 00
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANST, 0,00 -215,00 215,00 00
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST, S 0,00 264,00 -264,00 00
454600     KURSER 0,00 4 115,00 -4 115,00 00
454700     RESETJÄNST T EX HOTELL. 0,00 600,00 -600,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,00 342,40 -342,40 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 2 005,64 -2 005,64 00
ANSVAR
732000     VA-INGENJÖR 2 060 000,00 -7 010,35 2 067 010,35 00
VERKSAMHET
25010000   PARK OCH GRÖNYTOR 0,00 777,55 -777,55 00
SLAG
433000     VA-MATERIAL 0,00 777,55 -777,55 00
VERKSAMHET

LEKEBERGS KOMMUN
2017-01-30 08:23
Sida

Page 67 of 395



Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 16 - Mån 13 16

Avvikelse Procent

86500000   VATTEN O AVLOPP -3 761 000,00 -5 859 234,57 2 098 234,57 156
SLAG
311000     KONSUMTIONSAVG -8 404 000,00 0,00 -8 404 000,00 00
311100     VA int. Sydn Komm.förbund 0,00 -9 024 604,56 9 024 604,56 00
313000     ANSLUTNINGSAVGIFTER -1 082 000,00 -161 416,00 -920 584,00 15
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 0,00 -1 353 000,00 1 353 000,00 00
422320     TELEFONER OCH TILLBEHÖR 0,00 664,00 -664,00 00
443000     BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 0,00 355,60 -355,60 00
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 11 651,92 -11 651,92 00
451100     TELEAVGIFTER FAST TELEFON 0,00 92,85 -92,85 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 2 393,04 -2 393,04 00
453000     BILERS O. RESOR 10 000,00 3 147,16 6 852,84 31
454600     KURSER 25 000,00 31 090,50 -6 090,50 124
454700     RESETJÄNST T EX HOTELL. 0,00 3 482,14 -3 482,14 00
454800     REPRESENTATION 0,00 441,07 -441,07 00
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 20 000,00 0,00 20 000,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 516 000,00 2 675,00 513 325,00 1
466100     LOKALHYROR 60 000,00 0,00 60 000,00 00
466200     MARKHYROR 0,00 4 000,00 -4 000,00 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 954 743,61 -954 743,61 00
469300     LAB PROVER 0,00 2 044,00 -2 044,00 00
479100     AVG O. ERS, BRANSCHORG. 35 000,00 0,00 35 000,00 00
482000     FÖRSÄKRINGSAVG 0,00 22 100,00 -22 100,00 00
483000     SJÄVRISKER 0,00 16 050,00 -16 050,00 00
484100     AVG. FÖRLUSTER 0,00 3 775,65 -3 775,65 00
489000     DRÖJSMÅLSRÄNTA 0,00 174,96 -174,96 00
493000     KAPITALKOSTNADER 5 059 000,00 3 620 904,49 1 438 095,51 72
VERKSAMHET
86510000   VATTENVERK 2 339 000,00 39 855,25 2 299 144,75 2
SLAG
451100     TELEAVGIFTER FAST TELEFON 10 000,00 0,00 10 000,00 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 861 000,00 0,00 1 861 000,00 00
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467100     EL 183 000,00 0,00 183 000,00 00
467200     VATTEN 270 000,00 0,00 270 000,00 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 41 959,25 -41 959,25 00
469300     LAB PROVER 15 000,00 -2 104,00 17 104,00 -14
VERKSAMHET
86511000   FJUGESTA 0,00 528 539,21 -528 539,21 00
SLAG
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 1 249,50 -1 249,50 00
467100     EL 0,00 159 016,29 -159 016,29 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 368 273,42 -368 273,42 00
VERKSAMHET
86512000   MULLHYTTAN 0,00 123 170,81 -123 170,81 00
SLAG
467100     EL 0,00 9 665,06 -9 665,06 00
467200     VATTEN 0,00 89 755,75 -89 755,75 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 23 750,00 -23 750,00 00
VERKSAMHET
86512100   DAGV PUMPSTN CARLFORSV 0,00 3 619,93 -3 619,93 00
SLAG
467100     EL 0,00 3 619,93 -3 619,93 00
VERKSAMHET
86512200   HÖGRESERVOAREN, DRICKSVA 0,00 60,62 -60,62 00
SLAG
467100     EL 0,00 60,62 -60,62 00
VERKSAMHET
86517000   LANNA 0,00 289 566,43 -289 566,43 00
SLAG
467200     VATTEN 0,00 289 566,43 -289 566,43 00
VERKSAMHET
86518000   VATTENTORN 0,00 15 629,68 -15 629,68 00
SLAG
467100     EL 0,00 15 513,68 -15 513,68 00
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469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 116,00 -116,00 00
VERKSAMHET
86520000   RENINGSVERK 2 642 000,00 -262 487,42 2 904 487,42 -10
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING -300 000,00 -300 000,00 0,00 100
437000     KEMISKA PRODUKTER 50 000,00 0,00 50 000,00 00
451100     TELEAVGIFTER FAST TELEFON 10 000,00 0,00 10 000,00 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 89,50 -89,50 00
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 243 000,00 0,00 1 243 000,00 00
467100     EL 511 000,00 354,48 510 645,52 00
467200     VATTEN 973 000,00 0,00 973 000,00 00
467500     FJÄRRVÄRME 100 000,00 0,00 100 000,00 00
469200     LOKALVÅRD 35 000,00 35 000,00 0,00 100
469300     LAB PROVER 20 000,00 2 068,60 17 931,40 10
VERKSAMHET
86521000   FJUGESTA 0,00 1 933 829,24 -1 933 829,24 00
SLAG
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 3 518,50 -3 518,50 00
451100     TELEAVGIFTER FAST TELEFON 0,00 763,25 -763,25 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 8 005,04 -8 005,04 00
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,00 299,25 -299,25 00
461200     VS-ENTREPRENAD 0,00 799,30 -799,30 00
467100     EL 0,00 217 514,67 -217 514,67 00
467200     VATTEN 0,00 20 833,88 -20 833,88 00
467400     RENHÅLLNING 0,00 3 755,69 -3 755,69 00
467500     FJÄRRVÄRME 0,00 117 565,83 -117 565,83 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 1 547 581,83 -1 547 581,83 00
469300     LAB PROVER 0,00 2 104,00 -2 104,00 00
479000     AVG O. ERS TILL STATEN 0,00 11 088,00 -11 088,00 00
VERKSAMHET
86521100   PUMPSTN SANNA 1:20 0,00 24 055,30 -24 055,30 00
SLAG
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437000     KEMISKA PRODUKTER 0,00 14 464,00 -14 464,00 00
467100     EL 0,00 9 591,30 -9 591,30 00
VERKSAMHET
86522000   MULLHYTTAN 0,00 455 553,27 -455 553,27 00
SLAG
467100     EL 0,00 4 413,75 -4 413,75 00
467200     VATTEN 0,00 426 680,80 -426 680,80 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 23 750,00 -23 750,00 00
489000     DRÖJSMÅLSRÄNTA 0,00 708,72 -708,72 00
VERKSAMHET
86522100   PUMPSTN MOHULTSVÄGEN 0,00 3 588,16 -3 588,16 00
SLAG
467100     EL 0,00 3 588,16 -3 588,16 00
VERKSAMHET
86522200   PUMPSTN TILL HASSELFORS 0,00 27 726,03 -27 726,03 00
SLAG
448000     ÖVRIGT MTRL 0,00 6 652,80 -6 652,80 00
467100     EL 0,00 21 073,23 -21 073,23 00
VERKSAMHET
86522300   BÄCKATORP 0,00 26 282,78 -26 282,78 00
SLAG
467100     EL 0,00 15 530,78 -15 530,78 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 10 752,00 -10 752,00 00
VERKSAMHET
86523000   GROPEN 0,00 151 159,32 -151 159,32 00
SLAG
437000     KEMISKA PRODUKTER 0,00 57 824,00 -57 824,00 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 1 285,80 -1 285,80 00
467100     EL 0,00 88 729,52 -88 729,52 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 3 320,00 -3 320,00 00
VERKSAMHET
86524000   SKÄRMARTORP 0,00 34 237,52 -34 237,52 00
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SLAG
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 1 166,32 -1 166,32 00
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,00 116,80 -116,80 00
467100     EL 0,00 31 840,02 -31 840,02 00
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 1 114,38 -1 114,38 00
VERKSAMHET
86525000   LANNA 0,00 285 356,49 -285 356,49 00
SLAG
467100     EL 0,00 5 196,54 -5 196,54 00
467200     VATTEN 0,00 280 159,95 -280 159,95 00
VERKSAMHET
86525100   HIDINGE IP 0,00 19 977,60 -19 977,60 00
SLAG
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 1 277,63 -1 277,63 00
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,00 115,96 -115,96 00
467100     EL 0,00 18 584,01 -18 584,01 00
VERKSAMHET
86525200   CARL-JAN GRANQUISTS VÄG 0,00 13 158,88 -13 158,88 00
SLAG
467100     EL 0,00 13 158,88 -13 158,88 00
VERKSAMHET
86525300   MELLANGÅRDSVÄGEN 0,00 4 036,02 -4 036,02 00
SLAG
467100     EL 0,00 4 036,02 -4 036,02 00
VERKSAMHET
86525400   VRETHAMMAREN 0,00 4 121,79 -4 121,79 00
SLAG
467100     EL 0,00 4 121,79 -4 121,79 00
VERKSAMHET
86525500   KALKSTENSVÄGEN 0,00 1 424,67 -1 424,67 00
SLAG
467100     EL 0,00 1 424,67 -1 424,67 00
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VERKSAMHET
86525600   LANNA LODGE 0,00 4 475,84 -4 475,84 00
SLAG
467100     EL 0,00 4 475,84 -4 475,84 00
VERKSAMHET
86526000   HIDINGEBRO 0,00 14 660,00 -14 660,00 00
SLAG
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 572,69 -572,69 00
467100     EL 0,00 14 087,31 -14 087,31 00
VERKSAMHET
86527000   LANNA HILLS 0,00 3 245,33 -3 245,33 00
SLAG
467100     EL 0,00 3 245,33 -3 245,33 00
VERKSAMHET
86531000   VA-SERVICE 840 000,00 2 106 603,92 -1 266 603,92 251
SLAG
430000     ANLÄGGNINGSMATERIAL 0,00 3 128,00 -3 128,00 00
433000     VA-MATERIAL 135 000,00 175 882,54 -40 882,54 130
440000     ÖVRIGT MATERIAL 84 000,00 156 595,00 -72 595,00 186
443000     BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 42 000,00 0,00 42 000,00 00
448200     ARBETSKLÄDER 0,00 1 146,43 -1 146,43 00
448210     SKYDDSSKOR 0,00 647,28 -647,28 00
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 0,00 1 380,88 -1 380,88 00
459200     REPARATION AV FORDON 0,00 11 284,71 -11 284,71 00
461130     VA.ENTREPRENAD 280 000,00 422 006,87 -142 006,87 151
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 299 000,00 563 000,00 -264 000,00 188
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,00 771 532,21 -771 532,21 00
Totaler 76 846 472,00 71 399 458,18 5 447 013,82 93
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Peter Brändholm (Personalchef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §16

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 

§16 - Månadsuppföljning januari 2017 (KS 17-70)
Ärendebeskrivning
Information om projekt avseende sjukfrånvaro samt ekonomiskt läge.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning per slag tom 161231 - (KS 17-70-1)
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Uppföljning av intern 
kontrollplan 2016 för 

kommunstyrelsen

5

KS 15-719
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Tjänsteskrivelse 2017-02-09 1 (1)

Dnr: KS 15-719

Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för 
kommunstyrelsen
   

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

En uppföljning har genomförts av 2016 års intern kontroll och resultatet visar på att 
majoriteten av kommunstyrelsens kontrollerade rutiner fungerar väl. 

Avvikelser vid intern kontroll
Intern kontrollen 2016 har visat på brister kring rapportering av sjukfrånvaro vilket 
har föranlett att information har förmedlats  till alla chefer om att informera och 
prata om rutinerna kring detta. Avvikelser har också hittats när kontroll gjordes av att 
medarbetare anställs med rätt anställningsform. Åtgärderna som är vidtagna är 
rättelse av anställningsavtal och genomgång av regler och information till berörda 
chefer.

Vid kontroll av om skötselplanen för kommunens gator och parker hittades avvikelser 
mot den beslutade planen. Orsaken bedöms vara bristande resurser och åtgärder 
planeras inför 2017 för att prioritera hårdare och se över bemanningen.   

Slutsats
Den interna kontrollen fungerar väl i Lekebergs kommun även om det finns 
utvecklingsbehov, framförallt kring den löpande kontrollen under året. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2016.

LEKEBERGS KOMMUN

Tomas Andersson Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ c
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §14

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

Page 2 of 3Page 80 of 395



Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§14 - Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för 
kommunstyrelsen (KS 15-719)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret 
för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna 
kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation. En uppföljning har genomförts av 2016 års intern kontroll och resultatet visar på att 
majoriteten av kommunstyrelsens kontrollerade rutiner fungerar väl.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2016 - (39218)
 Uppföljning - Uppsägningstider bevakas - (KS 15-719-28)
 Uppföljning - Att inköp görs enligt avtal - (KS 15-719-27)
 Uppföljning - Kontroll av rekvisitionsblock - (KS 15-719-20)
 Uppföljning - Kontanthantering, andkassornas kontroller - (KS 15-719-26)
 Uppföljning - leverantörsfakturor - Beslutsattest orsak o gäster fakturans uppgifter - (KS 15-

719-25)
 Uppföljning - Investering - Anläggningsregistret, investeringsbeslut - (KS 15-719-24)
 Uppföljning - Leverantörsfakturor - scanning av fakturor - (KS 15-719-23)
 Uppföljning - Arkivering - arkivering sker enligt plan - (KS 15-719-22)
 Intern kontroll - Uppföljning politiskt fattade beslut - (KS 15-719-19)
 Uppföljning - Beslutsattestförteckning - (KS 15-719-21)
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Avtal - uppsägningstider bevakas

Kontrollen är gjord av
Gunilla Ljungstedt, ekonomisassistent

Datum för kontroll
Löpande 2016

Rutin som är kontrollerad
Ramavtalens uppsägningstider bevakas.

Hur genomfördes kontrollen
Ramavtalens uppsägningstider bevakas löpande under året.

Resultatet av kontrollen
Inga avvikelser.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 

Page 82 of 395



Inköp - att inköp görs enligt avtal 

Kontrollen är gjord av
Gunilla Ljungstedt, ekonomiassistent

Datum för kontroll
Månatligen 2016

Rutin som är kontrollerad
Kontroll att inköp görs enligt avtal.

Hur genomfördes kontrollen
Stickprov av inköpen sker månadsvis och på slumpmässigt framtagna fakturor.

Resultatet av kontrollen
Inga avvikelser.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
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Uppföljning - Kontroll av rekvisitionsblock

Kontrollen är gjord av
Jennie Ramberg, ekonomiassistent

Datum för kontroll
December 2016

Rutin som är kontrollerad
Kontroll av rekvisitionsblock

Hur genomfördes kontrollen
Kontrollen sker via stickprov och i samband med årsbokslutet.

Resultatet av kontrollen
OK/Jennie

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
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Kontanthantering - Handkassornas kontroller

Kontrollen är gjord av
Gunilla Ljungstedt, ekonomiassistent

Datum för kontroll
Löpande 2016

Rutin som är kontrollerad
 Hantering av handkassor
 Redovisning av handkassor, kontanter stämmer med utkvitterat belopp.
 Kontoll av hantering av sedlar och mynt.
 Kontroll av förvaring av kontanter.

Hur genomfördes kontrollen
Handkassorna/Kontanterna kontrolleras vid varje nytt uttag av kontanter via 
ekonomiavdelningens kassahantering och inför årsbokslut.

Resultatet av kontrollen
Inga avvikelser.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
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Leverantörsfakturor - Beslutsattest, orsak o gäster, 
fakturans uppgifter

Kontrollen är gjord av
Gunilla Ljungstedt, ekonomiassistent

Datum för kontroll
Månatligen 2016

Rutin som är kontrollerad
 Att beslutsattest skett av rätt person, då faktura inte får beslutsattesteras 

av samma person som fakturan refererar till. Beslutsattest får inte heller 
vara gjord av samma person.

 Vid representation ska orsak och gäster finnas antecknade.
 Fakturans uppgifter är korrekta.

Hur genomfördes kontrollen
Stickprov på inköpen sker månadsvis och på slumpmässigt framtagna fakturor.

Resultatet av kontrollen
Inga avvikelser.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
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Leverantörsfakturor - scanning av fakturor

Kontrollen är gjord av
Inger Sundblad, Redovisningsekonom

Datum för kontroll
Kvartalsvis 2016, mars, juni, sept, dec

Rutin som är kontrollerad
Leverantörsfakturor – Scannade fakturor är korrekt överförda bla rätt antal sidor 
scannade.

Hur genomfördes kontrollen
Kontrollen av scanningen sker på slumpmässigt framtagna fakturor.

Resultatet av kontrollen

Kontroll gjord kvartalsvis enligt datumintervall ovan. Inga felaktigheter hittade.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
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Leverantörsfakturor - scanning av fakturor

Kontrollen är gjord av
Inger Sundblad, Redovisningsekonom

Datum för kontroll
Kvartalsvis 2016, mars, juni, sept, dec

Rutin som är kontrollerad
Leverantörsfakturor – Scannade fakturor är korrekt överförda bla rätt antal sidor 
scannade.

Hur genomfördes kontrollen
Kontrollen av scanningen sker på slumpmässigt framtagna fakturor.

Resultatet av kontrollen

Kontroll gjord kvartalsvis enligt datumintervall ovan. Inga felaktigheter hittade.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
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Arkivering - arkivering sker enligt plan

Kontrollen är gjord av
Jennie Ramberg, ekonomiassistent

Datum för kontroll
December 2016

Rutin som är kontrollerad
Att arkivering sker enligt plan.

Hur genomfördes kontrollen
Årligen sker en överflytt av tidigare års ekonomiverifikat mm till centralarkivet 
varvid närarkivet uppdateras en gång om året i samband med årsbokslut.

Resultatet av kontrollen
OK

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
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Intern kontroll - Uppföljning politiskt fattade beslut

Kontrollen är gjord av
Anna Nilsson, utredningssekreterare och Gustav Olofsson, Administrativ chef.

Datum för kontroll
April, Augusti och oktober (genomförs i samband med prognosrapport 1,2 och 3.

Rutin som är kontrollerad
Följ upp verkställighet av politiskt fattade beslut.

Hur genomfördes kontrollen
Redovisa verkställande i samband med prognosrapporterna och delårsbokslut.

Resultatet av kontrollen
Redovisning har skett vid prognosrapport 1,2 och 3. 
Vid prognosrapport 1 var rapporteringen bristfällig, diarienummer och underlag 
saknades. Under prognosrapport 2 och 3 var rapporteringen bättre, underlag och 
diarienummer fanns med.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
En rutin för kartläggning av givna uppdrag är skapad för att enkelt få fram 
kontinuerliga rapporter över vilka uppdrag som ska återrapporteras.
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Beslutsattestförteckning

Kontrollen är gjord av
Jennie Ramberg, ekonomiassistent

Datum för kontroll
Juni, December 2016

Rutin som är kontrollerad
Kontroll att befintlig beslutsattestförteckning är aktuell.

Hur genomfördes kontrollen
I samband med delårs- och årsbokslut kontrolleras hela 
beslutsattestförteckningen.

Resultatet av kontrollen
OK/Jennie

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 

Page 91 of 395



Kontrollen är gjord av

Datum för kontroll

Rutin som är kontrollerad

Hur genomfördes kontrollen

Resultatet av kontrollen

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen

Peter Brändholm

juni och december

Mertidsjournal

Att kommunen följer regler för mertidsarbete enligt ATL.

Ingen avvikelse noterad.
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Kontrollen är gjord av

Datum för kontroll

Rutin som är kontrollerad

Hur genomfördes kontrollen

Resultatet av kontrollen

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen

Mats Turesson

2016-11-22

Att fordonsförvaltningen (C Serviceenheten och av denne utsedd
fordonsansvarig) genomför kontroll av mäterställnigar och
besiktningstider enligt fastställd rutin.

Genom muntlig rapport.

Rutiner fungerar och följs.

Den åtgärd som är genomförd, och detta blev klart innan detta år, är
att en person har getts uppgiften att vara fordonsansvarig. I samaband
med det uppdaterades även rutiner för fordonsvård och
fordonsskötsel, där bl a att kontrollera mätarställnigar och
besiktningstider var en del.
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Kontrollen är gjord av

Datum för kontroll

Rutin som är kontrollerad

Hur genomfördes kontrollen

Resultatet av kontrollen

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen

Linda Calson

februari maj augusti november

LAS

Att LAS-regler följs vid tjänstetillsättning.

Ingen avvikelse.
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Kontrollen är gjord av

Datum för kontroll

Rutin som är kontrollerad

Hur genomfördes kontrollen

Resultatet av kontrollen

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen

Mats Turesson

2016-11-22

Skötselplan för gatu- och parkskötsel.

Kontroll av verkligheten samt muntlig rapport.

Skötselplanen har inte kunnat följas med tillfredsställande resultat.
Orsak bedöms som otillräckliga personella resurser.

Omarbetning av och hårdare prioriteringar i skötselplanen.
Omplanering avseende bemanning inför 2017.
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Kontrollen är gjord av

Datum för kontroll

Rutin som är kontrollerad

Hur genomfördes kontrollen

Resultatet av kontrollen

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen

Carina Åkesson

Löpande varje månad.

Rehabilitering

Att rehabiliteringsplan upprättas vid behov.

Ingen avvikelse noterad.
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Kontrollen är gjord av

Datum för kontroll

Rutin som är kontrollerad

Hur genomfördes kontrollen

Resultatet av kontrollen

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen

Samtliga chefer

Maj 2016

Individuell rapporteringa av sjukfrånvaro i självservice.

Under maj månad har varje chef följt upp att frånvaro har rapporterats i
självservice vid sjukdom.

Vissa avvikelser har rapporterats.

Genomgång av rutiner och verskställande av frånvaroavdrag.
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Verksamhetsberättelse för 
kommunstyrelsen 2016

6

KS 17-48
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 17-48

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse för 
kommunstyrelsen 2016
   

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för 2016 beskriver de stora händelserna för 
kommunstyrelsens verksamheter och redovisar utfall för mål och ekonomi.

Den visar att kommunstyrelsen av sju mål uppnådda ett helt, två delvis och fyra intre 
alls, en måluppfyllelse på 14,2 %. 

Ekonomiskt gör kommunstyrelsen ett överskott med 3 380 tkr, vilket till stor del 
beror på ett överskott på kommunens budget för oförutsedda kostnader, men även 
investeringar inom gator och vägar som ej slutförts och överförs till 2017 och gör att 
kapitalkostnader är lägre i år.

VA-verksamheten gör ett överskott med 2 067 tkr och beror till stor del på lägre 
kapitalkostnader, då vissa investeringsprojekt ej hinner slutföras i år och överförs till 
2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson Inger Sundblad 
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Verksamhetsberättelse för 
kommunstyrelsen i Lekebergs 

kommun 2016
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1 Måluppfyllelse
Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2016 stannade på 14,2 %. Endast ett av de 
uppsatta målen nås helt, två nås delvis och fyra inte alls. En låg siffra som delvis kan 
ses i ett annat ljus om indikatorerna analyseras för sig. 40 % av indikatorerna uppnås 
2016 och 23 % uppnås delvis. En del beror på prioriteringar, tex miljödiplomeringen 
som har skjutits framåt och inköpen av ekologiska livsmedel som fick stå tillbaka till 
förmån för inköp av svenska livsmedel. Men ett fortsatt fokus på de uppsatta målen 
med indikatorer krävs 2017 för att få en bättre måluppfyllelse och att målstyrningen 
blir en ännu mer integrerad del av arbetet och prioriteringarna i den löpande 
verksamheten.

1.1 Bedömning av måluppfyllelse
Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås

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

 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål 
uppnås ej.
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1.2 Nämndmål
Nämndmål Indikator Kommentar Utfall 2016 Målvärde 2016 Måluppfyllelse

Andelen med 
tillgång till 
bredband via fiber

45% 45% 100%Hela Lekeberg har 
en väl utbyggd IT-
infrastruktur

Företagens 
upplevelse av Tele- 
och IT-nät

I takt med att 
utbyggnaden av fiber i 
kommunen fortsätter 
kommer företagens 
upplevelse av Tele- 
och IT-nät att 
förbättras.

3,5 (av 5) 3,5 (av 5) 100%

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

Antalet resor på 
linje 513 per 
månad

- 0 fler än 15 835 0%

Andelen skickade 
E-fakturor

Projektet är 
genomfört, men flödet 
av fakturor har inte 
hunnit att öka ännu. 
Det är inte tillräckligt 
många kunder som 
hunnit att ansöka om 
e-faktura under 2016.

1% 10% 60%Lekebergs kommun 
nyttjar den digitala 
tekniken för en mer 
effektiv och 
förenklad 
administration

Möjlighet till 
digitala möten

Trollkarlen är utrustad 
för videomöten men 
inväntar att Skype ska 
lanseras av SYD-IT för 
att kunna använda den 
vilket har försenats.

0% 100% 0%

Andelen ekologiska 
livsmedel

Med anledning av att 
politiskt beslut att 
sträva mot köpa 100 % 
svenskt kött har det 
ekologiska fått stå 
tillbaka för att 
samtidigt kunna hålla 
budget.

30% 33% 82%Lekebergs kommun 
erbjuder en väl 
sammansatt måltid, 
tillagad från 
grunden

Andelen matsvinn 16% 15% 93%

Fysisk tillgänglighet 19% 58% 33%

E-tjänster 0 5 0%

Lekebergs kommun 
är en tillgänglig 
kommun

Information på 
kommunens 
hemsida

77% 80% 83%
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Nämndmål Indikator Kommentar Utfall 2016 Målvärde 2016 Måluppfyllelse

Andelen miljöbilar 54% 60% 90%Lekebergs kommun 
ska minska sin 
miljöpåverkan Kommunal 

miljödiplomering
Med anledning av 
kraven på ekonomiska 
reduceringar för att nå 
budget i balans har 
införandet 
senarelagts.

0% 100% 0%

Antalet företag 
med mer än en 
anställd

Antalet företag med 
fler än en anställd har 
ökat de senaste åren.

250 fler än 218 115%

Antalet aktiebolag 
med verksamhet i 
kommunen

239 fler än 213 112%

Antalet företag 
totalt i Lekebergs 
kommun

958 fler än 974 98%

Arbetslöshet 4,2% 4,2% 105%

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

Ungdomarbetslösh
et

10,2% 13% 115%

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

Siffran har ökat från 
31 % 2015 till 50 % 
men är fortfarande 
inte bra.

50% 50% 100%

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

70 % av mejlen 
besvarades inom två 
dagar vilket är en 
minskning jämfört 
med 2015 då siffran 
var 81 %.

70% 90% 78%

Nöjd-Region-Index Kommunen har tappat 
från 67 till 66 och det 
är framförallt känslan 
av trygghet som 
sjunkit.

66% 70% 94%

Värde 
medarbetarunders
ökningen (medel)

Insatser har 
genomförts och 
planeras att 
genomföras genom 
respektive 
arbetsplatsträff.

3,86 3,19 121%
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Nämndmål Indikator Kommentar Utfall 2016 Målvärde 2016 Måluppfyllelse

Sjukfrånvaro Analys av den 
individuella 
sjukfrånvaron har 
genomförts och 
rehabiliteringsplaner 
är upprättade.

7,7% 5,6% 62%

Invånarantal 110 fler invånare än 1 
november 2015

7 616 fler än 7 508 101%

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

Målet överträffas 
(data från 2015).

3,7 0,8 463%

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

Data från 2015. Flera 
byggnationer 
påbörjades 2016 som 
beräknas vara färdiga 
2017.

0 2,2 0%

Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram

Kommunstyrelsen 
lämnar ett överskott 
på 3 380 000 kr

3 380 tkr 0 tkr 100%

El-förbrukningen i 
kommunens 
fastigheter

- Kommunstyrelsen 
arbetar med ett uppnå 
ett ständigt miljötänk 
och har blandat 
initierat automatisk 
släckning av belysning 
i kommunhuset, 
inväntar LEKO för 
besked om när detta 
genomförs

Data 
saknas

2 795 MVh 100 %

Företagens 
bedömning av 
kommunens 
service

70 72 99%

Antalet sociala 
företag

Etableringsanalys för 
att göra om hunddagis 
till socialt företag är 
genomförd. Resultat 
av analysen har 
presenteras i 
kommunledningsgrup
pen i september

0 1 0%

Ranking av 
kommunens 
företagsklimat 
(svenskt näringsliv)

39 51 124 %
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2 Verksamhet

2.1 Kommunledningen 
2016 har präglats av att kommundirektören sade upp sig under första delen av året 
och en tillfällig lösning har varit ansvarig under rekryteringsprocessen.

2.2 Administrativa avdelningen
2016 har avdelningen fokuserat på att se över och kvalitetssäkra de olika processer 
som avdelningen ansvarar för. Detta har bland annat lett till den handläggning som 
administrativa avdelningen utfört åt kultur- och bildningsförvaltningen (KUB) kring 
skolskjutsar och barnomsorg flyttats tillbaka till KUB.

Under 2017 fortsätter arbetet med effektivisera processer och säkra dessa.

Kommunikation

Tidningen IDG.se utsåg www.lekeberg.se till en av de fem bästa kommunala 
hemsidorna i Sverige. Kommunen uppgraderade även till den senaste versionen av 
publiceringsverktyget SiteVision samt gick över till SiteVision Cloud vilket innebär att 
kommunen inte längre själva driftar hemsida och intranät.

Under året har de grafiska reglerna uppdaterats och nya mallar har tagits fram för 
bland annat annonser, affischer och broschyrer vilket har underlättat 
kommunikationsarbetet och skapat en tydligare profil för det kommunen 
kommunicerar. Även om ramarna kring kommunikationen nu börjar falla på plats så 
återstår en hel del jobb internt med att sprida kommunikationen i verksamheten 
samt att arbeta med att förbättra innehållet i informationen.

Arbetet med social medier fortsätter och den kommunala facebooksidan har bra 
spridning och ett projekt kring Linkedin har startat för att ytterliggare öka närvaron i 
dessa medier.

Växel och reception (Information Lekeberg)

Under året har alla medarbetare på avdelningen lärt sig växeln för att minska 
sårbarheten. Mycket arbete har också lagts ner på att se över hanteringen av 
inkommande post. Steg har tagits mot att digitalisera hanteringen även om det 
återstår en hel del. Medarbetarna i Information Lekeberg har också testat att byta 
arbetsplats med Askersunds personal för att få ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
vilket var mycket positivt. En FAQ (Frequently Asked Question) har också tagit fram 
för att kunna besvara mer frågor direkt i Information Lekeberg för att öka servicen till 
medborgarna.

Nämndadministration

Hanteringen av allmänna handlingar har setts över och rutinerna kring 
posthanteringen har förändrats.

En ärendehandbok har tagits fram med målgruppen handläggare, syftet är att få till 
en enhetlig och rättsäker handläggning av ärenden i Lekebergs kommun.

Ett arbete med att ta fram en rutinhandbok för nämndadministrationen har 
påbörjats under 2016 för att underlätta introduktionen av nya medarbetare på 
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administrativa avdelningen samt säkerställa att dessa rutinerna är lika oavsett 
nämnd. Denna ska också finnas digital i kommunens system InfoCaption. Överlag har 
mycket fokus legat på att dokumentera rutiner och kvalitetssäkra dessa.

Kring Platina har stora steg tagits kring samarbetet i Sydnärke och en gemensam 
förvaltningsmodell har börjat implementerats

Arkiv

Ett omfattande arbete kring arkiv har gjorts med hjälp av Örebro stadsarkiv som 
kommunen köpt tjänst av under 2016. Under en längre period har arkivarbetet varit 
eftersatt och mycket tid och energi har krävts för att komma ikapp och fortfarande 
återstår en hel del.

En helt ny dokumenthanteringsplan har arbetats fram och ska behandlas politiskt i 
början av 2017. Ett försök att få till en gemensam arkivenhet i Sydnärke har gjorts 
men har inte varit framgångsrikt av olika anledningar. Med anledning av det har 
också arbetet med att införskaffa ett E-arkiv försenats.

Krisberedskap

Under 2016 har det arbete som inleddes 2015 med krisberedskapen fortsatt. 
Kommunen har under året övat flera olika scenarion och detta har lett till att flera 
brister har upptäckts och arbetet med att åtgärda dessa fortsätter 2017. Under 2017 
komme en säkerhetsstrateg rekryteras för att ytterliggare stärka kommunen i dessa 
frågor.

2.3 Ekonomiavdelningen
Under 2016 har mycket hänt inom ekonomiavdelningen. Efter förra årets stora 
personalförändringar, så har avdelningen uppnått en stabilitet och medarbetarna är 
fullt insatta i sina nya arbetsuppgifter.

2015 gjordes en större uppgradering av ekonomisystemet och detta fick till följd att 
prestandan var mycket dålig, vilket gjort arbetet ineffektivt. Under årets första del 
gjordes ytterligare en uppdatering och utbyte av server och detta var lyckat och 
främjar effektiviteten främst inom kundfakturering.

Ett steg i att uppnå kontantfria verksamheter är att ekonomiavdelningen under året 
infört "Swish". Detta innebär att kommunen kan ta emot betalningar elektroniskt 
som kunden skickar via sin mobiltelefon. Detta har slagit väl ut och det är många 
verksamheter som ser smidigheten med "Swish" och vill använda detta.

Ekonomiavdelningen har även ett relativt stort uppdrag gentemot Sydnärkes IT-
nämnd. Där avdelningen ansvarar för den ekonomiskakompetensen inte bara i form 
av ekonom- och ekonomiassistenttjänst, utan även i utvecklandet av en gemensam 
finansieringsmodell för de fyra medlemskommunerna. Finansieringsmodellen är i 
stort sett klar och kommer att testköras internt under 2017, för att 2018 användas till 
budgetfördelning mellan medlemskommunerna.

Under 2016 har arbetet återupptagits med att genomföra en dokumentation av 
redovisningssystemet. Dokumentationen kommer att redovisas till revisorerna i 
samband med granskningen av årsredovisningen 2016.
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Andra projekt som krävt extra personella resurser från ekonomiavdelningen har varit, 
överförandet av individ- och familjeomsorgen från Kultur- och bildningsnämnden till 
Vård- och omsorgsnämnden, uppstarten av arbetet med fördelningsmodell inom 
Vård- och omsorgsnämnden, men också den ekonomiska utmaning som Lekebergs 
kommun står inför och som gör anspråk både på fler beräkningar, analyser och 
långsiktiga strategier.

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

2.4 Teknik och serviceavdelningen
Avdelningen består av fyra huvuddelar, Serviceenheten, Måltidsenheten, 
Lokalvårdsenheten och teknisk stab, i tekniska staben ingår även ansvaret för VA-
verksamheten.

Under 2016 har avdelningen genomgått stora förändringar, bl a genom att 
Lokalvårdsenheten har organiserats och genom att nya enhetschefer har tillsatts för 
Serviceenheten och Lokalvårdsenheten.

Flera stora uppdrag har pågått och nya uppdrag har planerats för igångsättning under 
2017, ny vattenledning, nya va-verksamhetsområden, vägutbyggnad i Lanna, 
exploatering av nya bostadsområden i Fjugesta m fl. Detta är uppdrag som pågått 
och startats under 2016 och som ställer ökade krav på kompetens och arbetsinsats. 
Under året har staben förstärkts temporärt med ytterligare en va-ingenjör för att 
möte behoven som föreligger.

Två av de pågående projekten, Va-verksamhetsområde Kvistbro-Gropen och 
Örebrovatten, har drabbats av kraftiga förseningar och andra utmaningar. Detta har 
lett och kommer att ytterligare leda till ökade kostnader.

Under året har tre större upphandlingar genomförts; ramavtal 2016-2019 för väg- 
och gatuhållning, underhåll av belysningsanläggningar 2016-2019 och miljö och 
teknikkonsulttjänster 2016-2019.

Serviceenheten

Enheten består av två huvuddelar, beställd verksamhet i form av vaktmästeritjänster 
samt en uppdragsstyrd del för gata och park. Inom den beställda verksamheten har 
uppgifterna kunnat lösas på ett godtagbart vis. Gatu- och parkverksamheten har 
utfört årligt återkommande verksamhet med ett gott resultat, enheten har även 
deltagit i uppförandet av området för odlingslotter, röjning i Bergaskogen samt 
underhåll och skötsel av kommunens fritidsanläggningar. Skogs- och naturvård har 
genomförts enligt beslutad skogsbruksplan.

Fordonsförvaltningen som ligger under servicechefens ansvar har under året 
upphandlat (på leasing) ny fordonspark för hemtjänsten och kommunens bilpool.

Lokalvårdsenheten 

Enheten är nyorganiserad under året har genomfört beställda ordinarie uppdrag 
enligt plan. Enheten har dock lidit av bemanningsproblem p g a 
långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter. Enheten har även utfört 
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kompletterande golvvårds- och lokalvårdsuppdrag i lokaler som brukas av 
kommunen.

Måltidsenheten

Enheten består av två produktionskök och två mottagningskök. Produktionsköken 
levererar måltider till skola, förskola och vård-och omsorgsboenden. Under hösten 
har det även tillkommit produktion av matlådor till hemtjänsten. 2016 har det 
genomförts förändringar av det interna beställningssystemet. Alla beställande 
enheter beställer nu sina måltider direkt av köket genom det interna 
kostprogrammet.  Under året har matråd och boenderåd genomförts inom skola och 
vård-och omsorg.Nya livsmedelsavtal har skrivits för mejerivaror, bröd, frukt-och 
grönt och naturbeteskött. Det har även tillkommit ett politiskt direktiv att alla inköp 
av kött och fågel ska vara av svenskt ursprung. Livsmedelsupphandlingen av grossist 
fortgår dock eftersom beslut av tilldelning av grossist överklagats under året av 
respektive parter för de olika tilldelningsbesluten.

2.5 Personalavdelningen
Löneöversyn 2016 har genomförts med samtliga fackliga organisationer som har 
medlemmar anställda i Lekebergs kommun. Löneöversynen har föregåtts av 
genomförda lönesamtal, där kommungemensamma lönekriterier har tillämpats. 
Lönekriterierna är kopplade till kommunens policy för medarbetarskap och ledarskap 
samt till mall för utvecklingssamtal.

En ny chefshandbok publicerats på intranätet. Arbetet med chefshandboken har varit 
omfattande, men förväntas ge ett gott stöd och vägledning för och chefer i det 
dagliga arbetet som rör personaladministrativa frågor.

Personalavdelningen har varit delaktiga i rekrytering av kommundirektör och 
enhetschef inom vård- och omsorgsförvaltningen.

En introduktionsutbildning för nyanställda chefer har genomförts under året som 
omfattar 16 utbildningstillfällen. Introduktionsutbildningen kommer att genomföras 
årligen. Även etablerade chefer i kommunen erbjuds att delta i utbildningen.

En översyn av lokala kollektivavtal för dagbarnvårdare har genomförts under våren 
2015, som har resulterat i att lokala kollektivavtal har tecknats för arbetstider, 
måltidsuppehåll och omkostnadsersättning.

En utbildnings- och planeringskonferens har genomförts under en heldag med 
kommunens samtliga chefer.

Under hösten 2016 har en lönekartläggning gemförts i syfte att analyser eventuella 
könsrelaterade löneskillnader inför löneöversyn 2017. Resultatet av 
lönekartläggningen kommer att kommuniceras med centrala samverkansgruppen, 
kommunledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott i början av 2017.

Under 2016 har en ökad sjukfrånvaro uppmärksammats. Personalavdelningen har till 
uppgift att ge förvaltningarna stöd i kartläggningsarbetet med statistik samt med 
kunskaps- och metodstöd. Under 2016 ansökte kommunen om att delta i ett särskilt 
utvecklingsprojekt i samverkan med SKL och Linnéuniversitetet. Projektet syftar till 
att förebygga stress och utmattning och att sjukfrånvaron därmed minskar. 
Kommunen har antagits till projektet och kommer att starta ett arbete under våren 
2017.
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Arbetsmarknads- och integrationsenheten

AMI har under hösten reviderat DUA-överenskommelse tillsammans med 
Arbetsförmedlingen (AF), där vi kommer arbeta tillsammans mot de mest utsatta 
grupperna på arbetsmarknaden som är ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända.

För ungdomar arbetar vi vidare med bl.a. Utbildningskontrakt samt Traineejobb som 
alternativ för de som vill studera komplettera sin gymnasieutbildning. AMI har under 
året haft medel från DUA för med projektledares hjälp arbeta med DUA 
överenskommelsen.

Under 2016 har en ökning av antalet långtidsarbetslösa i kommunen skett. 
Tillsammans med den grupp som AF klassar som sökande med förhinder (kod 14, 62 
individer) är dessa viktiga att fokusera vidare på. FINSAM-projekt som vi bedriver och 
har medel även under 2017 och ska fokusera mot arbetslösa som står längst från 
arbetsmarknaden. Detta är ett projekt där kommunens tre förvaltningar samverkar 
kring gemensamma mål.

En lokal överenskommelse har även skrivits särskilt riktat mot de nyanlända. I denna 
beskrivs hur vi och AF ska samverka kring dessa frågor.

AMI fått i uppdrag att utreda en samverkansmodell för vuxenenheten och AMI. 
Målet var att ett förslag för detta skulle vara klart i december månad. Dock har vi 
tvingats att skjuta på detta då situationen på vuxenenheten krävt detta.

AMI fick i uppdrag att utreda om det gick att göra om Hunddagis till ett socialt 
företag. En analys är gjord och en rapport skriven utifrån detta.

Feriepraktikens förberedelser startade upp i januari. Det var 74 som genomförde sin 
feriepraktik. Nytt för 2016 var att alla har fått ansöka via offentliga jobb. Det har 
fungerat bra och medfört en effektivare handläggning av feriepraktiken.

AME blir AMI

Den första augusti skedde en organisationsförändring där Arbetsmarknadsenheten 
och Integrationsfrågorna hamnade under samma paraply och blev Arbetsmarknads- 
och Integrationsenheten (AMI).

Folkhälsoteamet

Följande insatser och aktiviteter har riktats mot hela södra länsdelen

Det förberedande projektet Fråga dom som vet med fokus på ungas delaktighet i 
ANDT-prevention har genomförts och avslutats, och i samband med detta har en ny 
ansökan lämnats till Folkhälsomyndigheten för fortsatt 3-årigt projekt. En ansökan till 
MUCF för medel i syfte att starta upp ett gemensamt ungdomsråd i Sydnärke har 
lämnats in och beviljats. Arbetet för en mer jämställd idrott har initierats av Ölif/SISU.

Ett uppföljande äldreseminarium kring Att främja äldres psykiska hälsa hölls i 
februari och under hösten samordnades fallkampanjsveckans alla aktiviteter i en 
Seniorfestival. Folkhälsokonferensen Lika för alla? med fokus på social hållbarhet 
arrangerades i maj.

Folkhälsoenheten har samordnat framtagandet av en handlingsplan för psykisk hälsa 
i Sydnärke enligt överenskommelsen mellan staten och SKL, och i samband med 
detta genomfört en workshop och en kickoff. Projektet Flyktingguider i Sydnärke har 
utvärderats.
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Askersund

Folkhälsoteamet har fungerat som processtöd i ett kvalitetsutvecklingsarbete på 
Familjecentralen. Kulturprojektet Enjoy med fokus på unga flickors psykiska hälsa 
fortsätter under våren, liksom Framtidsbyggarna, ett pilotprojekt som syftar till ökad 
delaktighet i samhällsplaneringen bland unga. Inom hälsofrämjande skolutveckling 
arbetas det med Barn, ungdomar och internet på flera skolor.

Den första omgången av Seniorkraft genomfördes under hösten. Ölif/SISU provade 
att Boosta Askersund genom att flytta ut verksamheten till kommunen under en 
vecka.

Hallsberg

Folkhälsoenheten har fungerat som processledare till ett utvecklingsarbete på 
Familjecentralen samt deltagit i framtagandet av en ny äldreomsorgsplan.

Kumla

Ett projekt kring bemötande av äldre inom äldreomsorg/hemtjänst, Tid att mötas 
pågår. Inom ramen för BUSA-projektet som samordnas av västa länsdelen tas en 
handlingsplan fram.

Laxå

Beslut angående förslaget till struktur för det fortsatta arbetet med ungdomspolitik 
har tagits i KS. Den tredje omgången av Seniorkraft startar till hösten. Två 
utbildningar, Folkhälsa är politik, har hållits, en för förtroendevalda och en för 
chefsgruppen.

Lekeberg

Hidingeskola arbetar med Barn, ungdomar och internet inom ramen för 
hälsofrämjande skolutveckling. Utveckling av Hälsans stig och utegymmet pågår.

2.6 Näringslivs- och utvecklingsenheten
En näringslivs- och utvecklingschef anställdes i mars 2016. Uppdraget är brett och 
under 2016 har fokus legat på fiberutveckling, bostadsplaneringsprogram, 
utvecklingen av dialog mellan kommun näringsliv genom olika mötesarenor samt lära 
känna organisationen och externa aktörer för god samverkan. Arbetet har också 
inneburit visst utrednings- och utvecklingsarbete.

Expansion och etableringsfrågor

Ett antal etableringsförfrågningar har inkommit till kommunen under året, men inte 
varit mogna nog för etablering. Ett antal företag växer och har expansionsplaner och 
har haft behov av att träffa tekniska avdelningen, bygg- och miljöförvaltningen samt 
näringslivschefen kring såväl markfrågor som expansionsplaner. Något som 
förhoppningsvis också genererar tillväxt och arbetstillfällen framöver. Flertalet 
företag är i ett expansivt skede och kan i nästa steg också vara redo att anställa.

Bostadsplaneringprogram 

Ett kommunövergripande arbete har genomförts under hösten för att ta fram ett 
bostadsplaneringsprogram och man har löpande fört en dialog kring detta med 
politiken. Detta program ska lämnas in till KS i början av 2017 för vidare samråd och 
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remiss till Länsstyrelse, Region Örebro län och berörda kommunen innan beslut kan 
fattas på KF i juni. Här har intern samverkan också varit en del i arbetet.

Bredbands- och fiberutvecklingen

Under åren 2011 till 2015 har utbyggnaden av bredband utökat från 4 % till 23 % på 
landsbygden och ca 73 % är utbyggt i tätorterna i Lekeberg. Satsningen på fortsatt 
utbyggnad är prioriterad från politiskt håll och under 2016 har därför kommunen 
initierat ansökan av Jordbruksverksmedel för detta ändamål. En marknadsaktör 
lämnade formellt in ansökan och i juni 2016 beviljades Lekebergs kommun 9,7 
miljoner i stöd från EU/Jordbruksverket, vilket innebär en utbyggnation av sju 
områden i Lekeberg för ca 20 miljoner då 50 % är privat finansierat. Grundarbetet för 
denna utbyggnation har ägt rum under 2016 men utbyggnationen kommer att ske 
under 2017-2018.

Utbyggnationen ökar därmed kraftigt och för att ytterligare växla upp takten har ett 
strategiunderlag för att nå målet med 90 % tagits fram. Sammanfattat har 
kommunen byggt ut ca 1/3 och de beviljade medlen möjliggör utbyggnation för 
ytterligare en tredjedel. 

Näringsliv 

Starta eget-café

Nyföretagande - ett avtal har förnyats med Nyföretagarcentrum och 
samverkansparterna Lekebergs sparbank, Lekebergs ekonomi, Lekebergs kommun 
och Nyföretagarcentrum har träffats regelbundet för att diskutera och testa nya 
idéer och forum för att öka nyföretagandet. Ett starta eget-café genomfördes under 
hösten, ett möte som lockade potentiella företagare vilket i sin tur genererat en del 
idéer som det arbetats vidare med. Forumet syftar till att sänka trösklar för 
människor med idéer som önskar komma och bolla dessa innan man skriver 
affärsplan.

Företagarfrukostar i ”Nätverket i Lekeberg”

Under året har nio företagarfrukostar i Nätverk i Lekeberg genomförts där målet med 
frukostarna dels är att skapa och utveckla ett nätverk för företagare i Lekeberg, men 
också att förbättra dialogen kommun – näringsliv genom att ge företagare möjlighet 
till dialog med politiker och tjänstemän samtidigt som frukostarna också ska 
innehålla relevanta och aktuella inslag och teman för företag. Frukostarna arrangeras 
i samverkan med Lekebergs sparbank och organisationen Företagarna. 
Företagarfrukostarna besöks av i snitt ett 40-tal personer varje gång.

Företagssafari 

Under hösten har KSO och NLC besökt på nytt startat upp företagsbesök i formen av 
Företagssafari där syftet är förbättrad och utvecklad dialog mellan kommun och 
näringsliv. Syftet är att företagen ges en möjlighet till att berätta om sin verksamhet 
och redogöra för verksamhetens utmaningar och möjligheter samt också kunna ställa 
frågor till kommunen. Dialogen utvecklas genom att man lyssnar av företagens behov 
och att inblicken i företagens vardag kan ge kommunen ökad insikt om företagarnas 
villkor samtidigt som företagen får förståelse för kommunens roll och verksamhet. 
Frågor tas om hand, lotsas rätt och besvaras efter besöken genom att NLC tar ansvar 
för återkopplingen.

Turismutveckling 
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Utifrån kommunens mycket begränsade resurser har näringslivschefen tillsammans 
med turisthandläggaren (på 10 %) fokuserat på att upprätthålla en miniminivå på 
servicen och då främst fokus på turistsäsongen. De nio InfoPointsen som finns i 
kommunen har servats med material och utskick under sommarsäsongen samt att 
det löpande förts en dialog kring behoven. Ett uppföljningsmöte har hållits och 
planering pågår inför säsongen 2017. Ett Kurbitsprojekt om affärsutveckling för 
turistföretagare har beviljats Örebrokompaniet och företagen i Lekeberg har 
erbjudits möjligheten att delta. En turistkarta för 2016/2017 har tagits fram och nya 
infartsskyltar har arbetats fram tillsammans med kommunikatören. Detta för att 
förnya de som suttit uppe sedan 1998.

Sannabadet 

Ett planeringsmöte hölls i mars inför turistsäsongen i syfte att säkerställa att behov 
av investering och underhåll tillgodosågs. Där deltog kommunchef, arrendator, 
ekonomichef, LEBO/LEKO-representant och näringslivschef. Beslut togs att investera i 
vissa delar och hitta sponsorer för mindre inköp. Underhållsplan gicks igenom och 
man beslöt att uppföljning ska ske en gång per år samt att en utvecklingsdialog ska 
initieras kring Sannabadets utveckling och underhållsplan framöver. Önskemål finns 
om att föra en dialog kring utvecklingsplaner i ett större perspektiv med koppling till 
destinationsutveckling.

Näringslivschef har tillsammans med Kultur- och fritidschef och turisthandläggare 
diskuterat möjligt turismutveckling eller destinationsutvecklingsprojekt för att kunna 
satsa på området.
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3 Ekonomi
 Budget Utfall Avvikelse

Kommunledningen 12 837 10 706 2 131

Varav oförutsett 2 476 302 2 174

Administrativa avdelningen 11 648 11 838 -190

Ekonomiavdelningen 17 387 17 764 -377

Teknik- och serviceavdelningen 25 472 23 560 1 912

Personalavdelningen 7 442 7 539 -97

SUMMA Kommunstyrelsen 74 786 71 406 3 380

Resultat KS exkl oförutsett 72 310 71 104 1 206

VA-verksamheten 2 060 -7 2 067

3.1 Kommunstyrelsen
Årets resultat för kommunstyrelse landar på ett överskott med 3 380 tkr.
Om man bortser ifrån KS oförutsedda så är överskottet 1 206 tkr.
Va-verksamheten gör ett överskott med 2 067 tkr.

3.2 Kommunledningen
Kommunledning redovisar ett överskott med 2 131 tkr. 

Överskottet beror på att budgeten för oförutsedda kostnader redovisar ett överskott 
med 2 174 tkr. Om man bortser ifrån kommunens budget för oförutsedda kostnader 
gör kommunledningen ett underskott med 43 tkr.

3.3 Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen gör ett underskott med 190 tkr.

Totalt sett gör de verksamheter som ligger under den administrativa chefen ett 
underskott 2016 då de förtroendevaldas arvoden har varit underbudgeterade och 
täckning har saknats för ersättning till holdingsbolagets VD. Underskottet har hållits 
nere genom att minska på kostnaderna för marknadsföring och inköp av 
statistiktjänster.

3.4 Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen redovisar totalt ett underskott med 377 tkr.

Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden 
och de tillsammans redovisar ett resultat i budgetbalans.

Färdtjänstverksamheten lämnar ett underskott om ca 500 tkr, vilket beror på att fler 
använder sig av färdtjänst. Budgeten inför 2017 är korrigerad med drygt 300 tkr. 
Avgift till regionförbund, ekonomiavdelningen redovisar ett överskott om 100 tkr.
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3.5 Teknik- och serviceavdelningen
Teknik- och serviceavdelningen visar ett överskott med 1 912 tkr.

De främsta anledningarna till detta är att investeringar försenats varvid 
kapitalkostnaderna skjutits på framtiden samt att vikarietillsättningar inte kunnat 
genomföras i den utsträckning som personalbortfall medgett.

Måltidsverksamheten går med överskott med 991 tkr. Den största anledningen är 
högre intäkter bland annat på grund av att nyanländas mat tillkommit samt 
lönebidrag som sänker kostnaderna för personal. Ytterligare anledningen är att en ny 
upphandling gällande måltidstransporter förbättrar resultatet samt att 
livsmedelskostnaden varit något lägre än budget.

Fordonsförvaltningen gör ett underskott med 566 tkr, då kostnaderna för 
reparationer och leasingkostnaderna varit högre än budget under året. För att justera 
budgeten för leasingavgifter 2017 höjs den med 260 tkr.

Gator och vägar gör ett överskott med 926 tkr, då kapitalkostnaderna är lägre i år 
och beror på att vissa investeringsprojekt överförs till 2017 och ej hinner slutföras i 
år.

3.6 Personalavdelningen
Personalavdelningens gör ett underskott på 97 tkr. 

Uunderskott beror på höga personalkostnader för bemanningsteamet, där 
arbetsbelastningen vissa perioder krävt en högre bemanning än planerat. 
Utvärdering av verksamheten pågår.

Folkhälsoenheten har haft ett överskott på ca 250 tkr från 2015, vilket främst är 
beroende av lägre personalkostnader än budgeterat pga föräldraledighet samt 
sjukskrivning.
Utöver avtalsenlig finansiering från Region Örebro län samt kommunerna har 
sammantaget 1163 tkr tillförts verksamheten: Projektmedel från 
Folkhälsomyndigheten 780 tkr. Överenskommelse psykisk hälsa 256 tkr. 
Projektmedel Länsstyrelsen Flyktingguider 30 tkr. Finansiering från RÖL 97 tkr
Ett överskott på ca 850 tkr överförs till 2017 och avses att i första hand användas för 
att förstärka teamet personellt 

3.7 VA-Verksamheten
Va-verksamheten redovisar ett totalt överskott med 2 067 tkr.

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott, delvis på grund av 
högre intäkter på anslutnings- och konsumtionsavgifter. Men den största orsaken är 
att kapitalkostnaderna är lägre i år och beror på att vissa investeringsprojekt överförs 
till 2017 på grund av att de ej hinner slutföras i år. Nämnas kan dock att investeringen 
gällande Kvisbro går över budget och genererar en högre kapitalkostnad.
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Inger Sundblad (Ekonom)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §15

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 

§15 - Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2016 (KS 17-
48)
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för 2016 beskriver de stora händelserna för kommunstyrelsens verksamheter 
och redovisar utfall för mål och ekonomi. Den visar att kommunstyrelsen av sju mål uppnådda ett 
helt, två delvis och fyra intre alls, en måluppfyllelse på 14,2 %. Ekonomiskt gör kommunstyrelsen ett 
överskott med 3 380 tkr, vilket till stor del beror på ett överskott på kommunens budget för 
oförutsedda kostnader, men även investeringar inom gator och vägar som ej slutförts och överförs 
till 2017 och gör att kapitalkostnader är lägre i år. VA-verksamheten gör ett överskott med 2 067 tkr 
och beror till stor del på lägre kapitalkostnader, då vissa investeringsprojekt ej hinner slutföras i år 
och överförs till 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

 

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen i Lekebergs kommun 2016 - (40407)
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Tidsbegränsade 
chefsförordnanden

7

KS 14-150
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20XX-XX-XX

Enskilt anställningsavtal

Lekebergs kommun genom TITEL NAMN och NAMN, PERSONNUMMER, är överens om;

att NAMN förordnas som BEFATTNINGSBENÄMNING under tiden 20XX-XX-XX t.o.m. 20XX-XX-XX, 
(Normalt 4 år) med placering för närvarande vid FÖRVALTNING, AVDELNING.

att anställningen gäller tillsvidare fr.o.m. 20XX-XX-XX,

att arbetstidsvillkoret är 40.00/40.00,

att lön utbetalas med grundlön X kr/månad (lönenivå 20XX),

att ett lönetillägg med X kr/månad utbetalas under tid NAMN är förordnad som chef,

att löneöversyn sker XXXX om inte gällande kollektivavtal reglerar annan tidpunkt,

att NAMN inte har rätt till kompensation för övertidsarbete (AB § 20 mom 6),

att anställningsvillkoren i övrigt regleras enligt HÖK med tillhörande bilagor,

arbetsgivaren ska initiera samtal om eventuell förlängning av förordnandet minst 6 månader innan förordnandet 
upphör,

att om arbetsgivaren inte beaktar att initiera samtal om eventuell förlängning i förskriven tid förlängs avtalet 12 
månader,

att om Lekebergs kommun eller NAMN inte har för avsikt att förlänga förordnandet som 
BEFATTNINGSBENÄMNING övergår anställningen till annan handläggande befattning inom kommunen,

att om arbetsgivaren önskar bryta förordnandet innan utgången av avtalstiden har NAMN rätt att uppbära den 
avtalade lönen t.o.m. avtalstidens utgång,

För Lekebergs kommun

Datum……………….. Datum………………..

NAMN NAMN
TITEL

Övriga noteringar:

Adress: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Postnummer: XXX XX  XXXXXXXX

Ansvar: XX Verksamhet: XXXXXX

Semesterkoefficient: 1,00 (normalt) Tjänstledighetsfaktor: 1,40 (normlat)
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ProtokollsutdragLEKEBERGS KOMMUN
Kommunstyrelsen Mötesdatum

2014-04-22
DNR
KS 14-150

1 (1)

Protokollsutdrag

§ 102 - Tidsbegränsade chefsförordnanden för samtliga 
chefer i Lekebergs kommun 

Dnr KS 14-150

Ärendebeskrivning
Tillämpning av tidsbegränsade chefsförordnanden för samtliga med chefsställning i 
Lekebergs kommun.
Lekebergs kommun har tillämpat tidsbegränsade chefsförordnanden vid nyrekrytering 
sedan 2007 för kommundirektör, förvaltningschefer och stabschefer. Chefsförordnandet 
har utgått från en tillsvidareanställning utan chefsuppdrag.
För att kunna trygga kommunens chefsförsörjning är det av stor vikt att klarlägga 
chefernas anställningsvillkor och vad som ska gälla om inte ett chefsförordande förlängs 
eller om den anställde själv väljer att inte fortsätta som chef. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. Tidsbegränsar förordnandet för samtliga chefer vid nyanställning i Lekebergs kommun 

till fyra år med en tillsvidareanställning i botten.
2. Inrättar ett särskilt lönetillägg som är kopplat till chefsförordnandet.
3. Villkorar att eventuellt förlängt förordnande ska ha givits besked om till den anställde 

senast 6 månader före förordnandets utgång, i annat fall förlängs förordnandet 12 
månader.

Beslutsunderlag

 Enskilt anställningsavtal - mall
 Tjänsteskrivelse - Tidsbegränsade chefsförordnande

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen
1. Tidsbegränsar förordnandet för samtliga chefer vid nyanställning i Lekebergs kommun 

till fyra år med en tillsvidareanställning i botten.
2. Inrättar ett särskilt lönetillägg som är kopplat till chefsförordnandet.
3. Villkorar att eventuellt förlängt förordnande ska ha givits besked om till den anställde 

senast 6 månader före förordnandets utgång, i annat fall förlängs förordnandet 12 
månader.

4. Antar förslag till mall för enskilda anställningsavtal för samtliga chefer i Lekebergs 
kommun.

Expedierat
Peter Brändholm, personalchef 
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 14-150

Tjänsteskrivelse – Förändring av anställningsavtal för 
chefer
   

Ärendebeskrivning
2014-04-22 beslutade kommunstyrelsen om att tillämpa tidsbegränsade 
chefsförordnaden för samtliga chefer i Lekebergs kommun. Samtidigt så beslutade 
kommunstyrelsen om mallen för avtalen. Då avtalen löpande behöver ses över och 
uppdateras blir det omständligt och onödigt att varje förändring av avtalens 
utformning ska beslutas av kommunstyrelsen vilket har föranlett att 
kommunstyrelseförvaltningen föreslår att detta överlåts till personalchefen. 

Detta innebär inte att personalchefen kan förändra besluten om att kommunen ska 
ha fyraåriga förordnanden med en tillsvidareanställning i botten eller att ett 
lönetillägg ska vara kopplat till förordandet. Detta är fortfarande ett politiskt beslut 
men hur avtalen ska vara utformade bör ses som en verkställighet och överlåtas till 
förvaltningen. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlåter till personalchefen att utforma kommunens 
anställningsavtal för chefer vilket ersätter tidigare beslut om (§ 102/2014) mall för 
anställningsavtal     

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Peter Brändholm
Kommundirektör Personalchef
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Peter Brändholm (Personalchef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §17

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 

§17 - Tidsbegränsade chefsförordnanden (KS 14-150)
Ärendebeskrivning
2014-04-22 beslutade kommunstyrelsen om att tillämpa tidsbegränsade chefsförordnaden för 
samtliga chefer i Lekebergs kommun. Samtidigt så beslutade kommunstyrelsen om mallen för 
avtalen. Då avtalen löpande behöver ses över och uppdateras blir det omständligt och onödigt att 
varje förändring av avtalens utformning ska beslutas av kommunstyrelsen vilket har föranlett att 
kommunstyrelseförvaltningen föreslår att detta överlåts till personalchefen. Detta innebär inte att 
personalchefen kan förändra besluten om att kommunen ska ha fyraåriga förordnanden med en 
tillsvidareanställning i botten eller att ett lönetillägg ska vara kopplat till förordandet. Detta är 
fortfarande ett politiskt beslut men hur avtalen ska vara utformade bör ses som en verkställighet och 
överlåtas till förvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlåter till personalchefen att utforma kommunens anställningsavtal för chefer 
vilket ersätter tidigare beslut om (§ 102/2014) mall för anställningsavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Mall enskilt anstställningsavtal chef 140415 - (KS 14-150-1)
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §102 - (KS 14-150-3)
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Bostadsplaneringsprogram

8

KS 14-388
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Tjänsteskrivelse 2017-01-20 1 (1)

Dnr: KS 14-388

Tjänsteskrivelse förslag till remissversion 
Bostadsplaneringsprogram
 

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till 
bostadsplaneringsprogram för Lekebergs kommun i syfte att bättre skapa en 
planeringshorisont över när olika typer av samhälleliga investeringar kan komma att 
behövas. Syftet är även att åstadkomma en bättre planering av kommande 
detaljplaner som ska svara upp mot de behov av bostäder som efterfrågas i vår 
kommun. 

1 Bakgrund
Alla kommuner har enligt lag ett strategiskt ansvar för bostadsförsörjningen i den 
egna kommunen. Lekebergs kommun har valt att upprätta ett dokument som utgår 
från översiktsplanen och som getts benämningen ”Bostadsplaneringsprogram” och 
som innehåller ställningstaganden som kompletterar översiktsplanens 
ställningstaganden. Lekebergs kommun har en översiktsplan som är antagen 11 juni 
2014, vars ställningstaganden täcker in de flesta frågor som omfattas av kommunens 
ansvar för bostadsförsörjningen. Bostadsplaneringsprogrammet är därför i stor 
utsträckning en avstämning av läget på bostadsmarknaden i Lekeberg och i regionen 
och en uppföljning av översiktsplanens ställningstaganden. Programmets horisont är 
därmed också kortare än översiktsplanen, ca 5 år. Det förslag till remissversion som 
nu tagits fram bygger på befintliga beslutade dokument såsom översiktsplanen 2014-
06-11. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. godkänner remissversion för Lekebergs kommuns Bostadsplaneringsprogram.
2. fastställer remisstiden till 2017-03-17

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Andréasson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Anna Andréasson (Näringslivs- och utvecklingschef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §19

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 

§19 - Bostadsplaneringsprogram (KS 14-388)
Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till bostadsplaneringsprogram för 
Lekebergs kommun i syfte att bättre skapa en planeringshorisont över när olika typer av samhälleliga 
investeringar kan komma att behövas. Syftet är även att åstadkomma en bättre planering av 
kommande detaljplaner som ska svara upp mot de behov av bostäder som efterfrågas i vår kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner remissversion för Lekebergs kommuns Bostadsplaneringsprogram.

2. fastställer remisstiden till 2017-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Förslag till remissversion Bostadsplaneringsprogram - (40177)
 Bostadsplaneringsprogram 2017 Lekebergs kn - strategidokument - utskick REMISSBESLUT - 

2017-01-26 - ver 2 - (40389)
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Kommunfullmäktige
20XX XX XX

Kommunstyrelsen
Kommundirektör

KS 14 388

förslag tillremissversion

strategidokument för kommunens bostadsförsörjning

Bostadsplaneringsprogram 2017

utskick KS
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2     Bostadsplaneringsprogram Lekebergs kommun - remissversion     

Bilder framsida:
Lanna, Hemsjöstrand, Fjugesta
Foto: Bosse Björk
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Program

Bostadsplaneringsprogram Lekebergs kommun - remissversion     3

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

Innehållsförteckning
Sammanfattning
 
Kommunens övergripande ambitioner för utveckling och bostadsförsörjning.......
 Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.................................................................
 Vision - översiktsplan - bostadsplaneringsprogram.........................................................
 Kompletterande dokument...............................................................................................
 Andra dokument som bostadsplaneringsprogrammet bör relatera till.............................

Befolkningsutveckling (ÖP-kapitel 3.4).................................................................
 Ställningstaganden beslutade i ÖP 2014.....................................................................................
 Aktuella beslutsförutsättningar 2017............................................................................................
 Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden.............................
  
Bostäder och boende (ÖP-kapitel 7).....................................................................
 Ställningstaganden beslutade i ÖP 2014.....................................................................................
 Aktuella beslutsförutsättningar 2017............................................................................................
  7.1 Bostadsbeståndet.......................................................................................................
  7.2 Framtida bostadsbehov och bostadsefterfrågan........................................................
  7.3 Bostadsbyggande i Fjugesta......................................................................................
  7.4 Bostadsbyggande i Mullhyttan....................................................................................
  7.5 Bostadsbyggande i Lanna..........................................................................................
  7.6 Bostadsbyggande i övriga kommunen........................................................................
  7.7 Bebyggelsetäthet, hustyper, energiprestanda och social boendemiljö......................
  7.8 Landsbygdsutveckling och strandnära boende..........................................................
  7.9 Fritidsboende..............................................................................................................
 Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden.............................

5

9
9

10
10
10

12
12
12
14

15
15
17
18
18
20
22
24
26
26
27
28
28

Page 133 of 395



4     Bostadsplaneringsprogram Lekebergs kommun - remissversion     

Offentlig service - utveckling inom vård och omsorg (ÖP-kapitel 9.2)..................
 Ställningstaganden beslutade i ÖP 2014.......................................................................
 Aktuella beslutsförutsättningar 2017..............................................................................
  Service till äldre...............................................................................................................
  Service till funktionshindrade...........................................................................................
  Bostadsbyggandets påverkan på förskola och skola......................................................
 Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden............................

Andra företeelser som påverkar bostadsförsörjningen.........................................
 Situationen för bostadslösa.............................................................................................
  Hemlösa...........................................................................................................................
  Saknar eget kontrakt........................................................................................................
  Personer i behandling......................................................................................................
  Sammanhållen strategi....................................................................................................
 Bostadsfrågor kopplat till fl yktingsituationen...................................................................
  Flyktingvågen 2015.........................................................................................................
  Ensamkommande barn...................................................................................................
  Eventuellt ny fl yktingvåg..................................................................................................
 Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden............................

Sammanställning av planeringsobjekt och byggprojekt inom bostads-
försörjningsområdet..............................................................................................
 Planering.........................................................................................................................
  Pågående eller med uppdrag..........................................................................................
  Planbesked under handläggning eller förfrågan..............................................................
 Byggande........................................................................................................................
  Pågående projekt............................................................................................................
  Planerade projekt............................................................................................................
  Byggklar mark.................................................................................................................
.

29
29
29
29
30
30
32

33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
35

36
36
36
36
36
36
36
36

Page 134 of 395



Sammanfattning
Alla kommuner har enligt lag ett strategiskt ansvar för bostadsförsörjningen i den egna kommunen. 
Lekebergs kommun har valt att upprätta ett dokument som utgår från översiktsplanen och som getts 
benämningen ”Bostadsplaneringsprogram” och som innehåller ställningstaganden som kompletterar 
översiktsplanens ställningstaganden. Till ”Bostadsplaneringsprogrammet” hör en bilaga som innehål-
ler de delar av översiktsplanens text som är relevant för bostadsförsörjningen, samt vissa planerings-
underlag som bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden bygger på.
Benämningen ”Bostadsplaneringsprogram” har valts eftersom det bättre speglar kommunens roll 
kopplat till bostadsförsörjningen. Kommunen som sådan bygger inte bostäder men genom de kom-
munala bostadsbolaget (Lekebergsbostäder och Lekebergs kommunfastigheter) har kommunen dock 
stort infl ytande på bostadsförsörjningen. När det gäller vård- och omsorgsbostäder och liknande har 
kommunen full beslutandekontroll över byggandet. När det gäller bostadsbyggande styr efterfrågan 
och fi nansieringsmöjligheter ifall byggnationer kan och ska genomföras. Den huvudsakliga delen för 
att klara bostadsförsörjningen svarar olika privata aktörer för, inte minst när det gäller villabyggande. 
Kommunens roll i att planera för boende, service och infrastruktur är dock självklar och avgörande.
Beslut avseende kommunens ansvar för bostadsförsörjningen tas således genom att detta ”Bostads-
planeringsprogram” antas i kommunfullmäktige.

Lekebergs kommun har en översiktsplan som är antagen 11 juni 2014, vars ställningstaganden täcker 
in de fl esta frågor som omfattas av kommunens ansvar för bostadsförsörjningen. Bostadsplanerings-
programmet är därför i stor utsträckning en avstämning av läget på bostadsmarknaden i Lekeberg 
och i regionen och en uppföljning av översiktsplanens ställningstaganden. Programmets horisont är 
därmed också kortare än översiktsplanen, ca 5 år.

Bostadsmarknaden kan delas in i två delar med utgångspunkt från dess förutsättningar. Dels den 
vanliga bostadsmarknaden som utgörs av villor, rad-/kedjehus, fritidshus samt lägenheter i fl erbo-
stadshus med olika typer av upplåtelseformer vilka alla omfattas av ordinära marknadsförutsättning-
ar. Dels av gruppboenden (LSS) och vård- och omsorgsboenden, även kallade ”särskilda boenden”, 
vilka kommunen har ansvar för och som upplåts efter prövning och beslut i socialnämnden. Förvisso 
är det behovet som styr även denna kategori och byggande och förvaltning kan ske i privat regi men 
kommunen har ändå har full rådighet över var och när dessa bostäder ska byggas.

Lekebergs kommun har under de två åren sedan översiktsplanen antogs haft en större befolkningsut-
veckling jämfört med de prognoser som gällde 2012-2013 när handläggningen pågick. Ökningen var 
74 personer för 2014, 129 för 2015 och 145 för 2016.
Ett antal faktorer har identifi erats som huvudorsakerna till utvecklingen. En är att Örebro har utveck-
lats till att vara en av Sveriges snabbast växande städer vilket spillt över på grannkommunerna, men 
särskilt i Kumla och Lekeberg som logistiskt ligger närmast Örebro. En annan trend är en generellt 
större invandring, oräknat den stora fl yktingströmmen under hösten 2015, som är nationell. Även om 
förhållandevis få invandrare har slagit sig ner i Lekeberg så bedöms även denna faktor indirekt spillt 
över till kommunen. Därtill ska läggas Lekebergs attraktivitet som landsbygdskommun med en hög 
servicenivå och slutligen att Lekeberg jämförelsevis har en högre nativitet än genomsnittskommu-
nen.
Framförallt Lanna med närhet och enkla snabba kommunikationer till Örebro har därför blivit ett 
mycket intressant bosättningsalternativ.
Det fi nns inget som tyder på att Örebros tillväxttakt ska avta de närmaste åren varför Lekeberg bör 
planera för en större årlig befolkningsökning än vad översiktsplanen utgår från. Föreslagen ny plane-
ringsnivå är en befolkningsökning på 100 personer per år istället för nuvarande 50.
Det fi nns i skrivande stund ingen helt aktuell befolkningsprognos men nuvarande prognos (SCB 
2015) visar t ex att antalet invånare 2020 skulle komma att vara 7 958. Så här långt överstiger den 
faktiska ökningen av antalet nya invånare den prognosen.
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Nyproduktion av bostäder är helt avgörande för att en sådan befolkningsökning ska kunna mötas 
eftersom det inte fi nns någon ledig kapacitet alls att fylla. Utifrån lokala förutsättningar och erfaren-
heter bedöms en ökning med 100 invånare per år generera ett årligt behov på 35-45 bostadsenheter 
varav fördelningen mellan villor och lägenheter bedöms vara ca 60/40.

Lekeberg kan sägas ha haft bostadsbrist under ett fl ertal år. Medan efterfrågan på villatomter, huvud-
sakligen i Lanna, hittills har kunnat mötas har byggandet av hyresrätter först nyligen nått upp till den 
faktiska efterfrågan och närmar sig balans. Det fi nns dock ett underskott på smålägenheter. Här gäller 
efterfrågan främst billigare lägenheter varför behovet inte kan lösas genom nyproduktion.
Bedömningen är att efterfrågan på villatomter kommer fortsätta vara stort under kommande år. Den 
absolut övervägande delen fi nns i Lanna och här kan det bli svårare att möta efterfrågan eftersom de 
ytor som varit enkla och lämpliga att exploatera snart är fullt utnyttjade. Efterfrågan på villatomter i 
Fjugesta har varit och är än så länge lägre. I övriga kommunen rör sig efterfrågan om enstaka villor 
som vanligen har koppling till enskild mark. 

All bebyggelse som tillkommit i Fjugesta de senaste åren och som nu planeras har följt riktlinjerna i 
översiktsplanen. Av de bostadsutvecklingsområden som anvisats i översiktsplanen återstår två, dels 
komplettering mot norr i Bergaskogen, dels ett helt nytt område i sydvästra Fjugesta - Södra Sanna. 
Båda dessa områden är främst avsedda för villabebyggelse men parhus eller rad-/kedjehus bör vara 
möjligt. Något omedelbart behov av planläggning av dessa områden fi nns inte.
Studier av fl era alternativa förtätningsmöjligheter i centrala Fjugesta pågår, i enlighet med ställnings-
tagande i översiktsplanen.
Befi ntliga planerade områden i Fjugesta bör täcka behovet för bostadsförsörjningen för den närmaste 
5-årsperioden. Planläggning torde däremot krävas för förtätning i centrala Fjugesta.

Till skillnad från de båda övriga tätorterna i Lekeberg har ingen ny bostadsbebyggelse tillkommit 
i Mullhyttan och ingen nyproduktion är att vänta på kort sikt. Av de LIS-områden som tillkommit 
under året (se närmare redovisning nedan) är de mest intressanta lokaliserade i och runt Mullhyttan.
Det fi nns idag 3 byggklara kommunala tomter i Mullhyttan. Det är ett alltför litet antal även om 
efterfrågan är mycket låg. Planläggning för att skapa några alternativ i attraktiva lägen bör genom-
föras snarast. Planläggning bör även göras för att ha planberedskap för markbostäder (hyresrätt eller 
bostadsrätt) centralt i Mullhyttan. Förordade ytor fi nns anvisade i översiktsplanen.

I samband med att den nya översiktsplanen arbetades fram beslutades att den då relativt nya fördju-
pade översiktsplanen för Lanna (vilken även inkluderar Hidinge), som är gemensam med Vintrosa 
i Örebro kommun, VINNA-planen skulle gälla oförändrad. I den närmast explosionsartade utveck-
lingen i Lanna har VINNA-planen varit till stor nytta då det i den funnits en fastlagd övergripande 
struktur för samhällets utveckling. I allt väsentligt har de områden som bebyggts de senaste åren och 
de områden som nu är under planering följt VINNA-planen. 
Nu har dock de fl esta ytorna för bostadsutveckling täckts in. Närmare 60 bygglov för villor har bevil-
jats i Lanna under 2015-2016, drygt hälften har hösten 2016 fått slutbesked, d v s de är klara för att 
fl ytta in.
Det fi nns i skrivande stund (dec 2016) ett 40-tal byggklara tomter i Lanna-Hidingeområdet, samtliga 
privata. Vid Sälven pågår planläggning för 15-30 lägenheter/radhus/villor. Det fi nns även ett område 
centralt i Lanna-Hidinge som är ett planlagt för fl erfamiljshus i kombination med handel men är 
intressant även för skolverksamhet. Tidiga samtal förs om byggande på platsen.
I VINNA-planen återstår nu i princip bara ett område norr om f d E18. Hur attraktivt detta område, 
med tanke på läget, anses vara bland köparna är oklart. Markägarförhållanden (tre olika privata 
markägare) i området kan eventuellt också göra det svårare att exploatera än de områden som tagits 
fram hittills. Totalt bör ett 100-tal villatomter bedöms kunna inrymmas här, även par-, rad- och kedje-
hus är möjliga att bygga. Området är inte planlagt än, ingen process är påbörjad.
Det är med tanke på en förväntad fortsatt efterfrågan på i huvudsak villatomter i Lannaområdet är det 
mycket viktigt att omgående utreda förutsättningarna för bostadsbyggande. Hur mycket ytterligare 
expansion är rimlig och i så fall var. Det här är ett arbete som skulle ha inletts inom något år i alla 
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fall, möjligen inom ramen för en förnyad fördjupning för Lanna (del av VINNA-planen) men det här 
arbetet bör i någon form startas omgående. Ett sådant arbete behöver inte innebära att en ny VINNA-
FÖP tas fram. VINNA-planen kan bestå för de kommungemensamma frågorna medan förnyelse görs 
för de västra och södra delarna av Lanna som är aktuell för fortsatt utveckling. Även Nobelbanans 
framtida eventuella läge måste beaktas i en förnyad fördjupning. Tillsammans med länsstyrelsen 
håller kommunen för närvarande på att upprätta en grönstrukturplan. Utfallet av detta arbete kommer 
vara ett betydande underlag för ett strategiskt utredningsarbete. Det ska poängteras att en översikts-
plan inte är juridiskt bindande varför det inte är något formellt fel att frångå VINNA-planen innehåll, 
det ska däremot motiveras varför så sker, vilket därför görs genom detta bostadsplaneringsprogram.

I översiktsplanen slogs fast att kommunen inte avser att ta några initiativ till planläggning och byg-
gande utanför de tre tätorterna. Ett nytt ställningstagande avseende kommunala initiativ görs nu för 
Lekhyttan. Ett programarbete föreslås inledas för omgående för att utreda möjligheterna att utveckla 
Lekhyttan som bostadsort.

De bedömningar som gjordes i översiktsplanen avseende vård- och omsorgsboende anses vara kor-
rekta även idag men genom ett regionalt arbete har en större precisering kunnat göras. Det fi nns fl era 
olika beräkningsmodeller för att bedöma det framtida behovet av vård- och omsorgsboende men 
enligt det alternativ som utgör utgångspunkt för Lekebergs antaganden beräknas det tillkommande 
behovet av vård- och omsorgsplatser vara under 10 fram till 2020 och närmare 50 platser fram till 
2030.
Det fi nns idag 80 lägenheter/platser för vård- och omsorgsboende på Linden och Oxelgården. Genom 
byggande av 12 lägenheter i en ny gruppbostad (8+4 lägenheter) i Fjugesta Södra (klar 2017), kan 
platser frigöras på Oxelgården. 
För att täcka hela behovet är vård- och omsorgsplatser fram till 2020 är bedömningen i detta scena-
rio att 10-talet lägenheter måste tillkomma i form av nyproduktion. En utredning pågår i skrivande 
stund som syftar till att hitta den långsiktigt mest fördelaktiga lösningen för kommunen, bland annat 
ombyggnad eller ersättning av Linden. Bedömningen är att antalet platser i ett nytt vårdboende måste 
uppgå till minst 54 platser ifall Linden ska ersättas.

En befolkningsökning genererar förutom behov av bostäder även behov av fl er platser i förskola och 
skola, särskilt som andelen barnfamiljer är hög balnd nyinfl yttade. Bostadsplaneringsprogrammet 
utgår från en befolkningsökning på 100 personer för perioden 2018-2022. Huvuddelen av ökningen 
bedöms ske i Lanna-Hidingeområdet och större delen i övrigt i Fjugesta. Om fördelningen sätts till 
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65 % i Lanna-Hidinge och 35% i övriga kommunen, och med hänsyn till känd fertilitet och andelen 
barnfamiljer enligt erfarenhet från de senaste åren skulle det årliga behovet bli  30-45 platser i för-
skola och skola per år. Fördelningen bedöms bli 20-30 förskoleplatser/år respektive 10-15 skolplat-
ser/år men med en förskjutning åt fl er skolplatser längre fram.

Bostadslösa är en grupp personer där kommunen har ett uttalat ansvar. Det fi nns tre kategorier av bo-
stadslösa: Hemlösa som saknar tak över huvudet (sover ute, hos vänner, härbärge, vandrarhem osv), 
Saknar eget kontrakt (andrahandskontrakt med socialtjänsten eller tillfälliga kontrakt, inneboende), 
Personer som befi nner sig i behandling och inte har någon bostad att komma hem till. 
Den rena bostadslösheten i Lekebergs kommun är inte omfattande men det är ett växande problem. 
Det fi nns behov av att ta fram en sammanhållen strategi för hur kommunen ska arbeta med frå-
gor som rör bostadslösa. I det arbetet bör även brister i dagens bostadsförsörjning identifi eras. Till 
exempel har Lekebergs kommun inga egna boenden som kan användas för stödboende eller som så 
kallade ”lågtröskelboenden”. Det är viktigt att fi nna samarbete och samverkan med hyresvärdar och 
andra partners för att få fungerande åtgärder. 
Socialförvaltningen har fått ett uppdrag att utreda det generella behovet hos alla grupper av så kallad 
social förtur till bostäder.

Den våg av fl yktingar som kom till Sverige hösten 2015 har efter nationella beslut om en betydligt 
stramare fl yktingpolitik avstannat i det närmaste helt redan innan årsskiftet 2015/2016. Det fi nns 
dock många asylsökande på fl yktingboenden som succesivt erhåller uppehållstillstånd och som ska 
slussas ut i samhället och erhålla ett vanligt boende.
En ny lag - Lag om mottagande av vissa invandrare för bosättning (SFS 2016:38), vanligen benämnd 
Bosättningslagen - fördelar efter anvisning fl yktingar till samtliga kommuner, dock med hänsyn bl a 
till hur många fl yktingar som tidigare kommit till kommunen. Detta gör Lekebergs kommuns andel 
förhållandevis stor jämfört med det totala antalet invånare. Föredelningen för 2017 är 34 personer. 
Utöver detta tillkommer enligt prognos ca 50 s k självbosättare, d v s totalt ca 85 personer. Enligt 
länsstyrelsen är ca 50 % av dessa s k självhushåll men den siffran är mycket osäker. Eftersom dessa 
siffror avser 2017 ska de inte adderas till eller ingå i planeringssiffran 100 för perioden 1018-2022.
Med en omsättning på ca 7 lägenheter per månad i det kommunala bostadsbolaget Lebo fi nns san-
nolikt tillgång till erforderligt antal lägenheter genom viss förtur (se även stycket bostadslösa nedan 
angående social förtur generellt). Det fi nns dock ett underskott på smålägenheter som periodvis kan 
orsaka problem. Privata aktörer tar genom avtal i nuläget en stor del av ovan beskrivna bosättare. Yt-
terligare avtal med privata aktörer ska eftersträvas men privata hyresvärdar bedöms ha lägre omsätt-
ning än Lebo. Behovet bedöms med nuvarande kunskap vara 2-3 lägenhet per månad, åtminstone 
för första delen av 5-årsperioden. Därefter är det omöjligt att avgöra hur situationen kommer bli. Om 
behovet ligger kvar på den nivå som beskrivs ovan bör det inte fi nnas behov av nyproduktion för att 
klara bostadsförsörjningen för denna grupp.
Vad gäller ensamkommande barn (EKB) är en mycket grov bedömning att det bör tas höjd för ett 
10-tal boendeplatser för 2017 och för 2018 men att behovet sedan avtar ifall antalet nya ensamkom-
mande barn inte ökar dramatiskt igen. Denna grupp omfattas inte av förtur, detsamma gäller för så 
kallade självbosättare (EBOS).
Bedömningen är att kommunen i dagsläget inte bygger särskilda bostäder riktat till fl yktingar, tillfäl-
liga eller med lägre standard. Det fi nns dock en anpassad markreserv ifall det på nytt skulle uppstå 
en situation där nya bostäder måste ordnas på kort varsel, t ex ytor där modulhus kan ställas upp. För 
att någon av möjliga markalternativ ska vara helt förberedda måste vatten och avlopp dras fram till 
lämplig anslutningspunkt.
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Lekebergs kommun är en landsbygdskommun som haft en bra utveckling sedan man blev egen kom-
mun för drygt 20 år sedan, en utveckling som förstärkts de senaste åren. Kommunen består av några 
små tätorter och en i övrigt spridd befolkning. Det fi nns inga ambitioner att ändra den strukturen.
Närheten till ett kraftig växande Örebro med dess stora arbetsmarknad påverkar kommunen positivt 
i stor utsträckning men Lekebergs egen attraktivitet som landsbygdskommun och med en mycket väl 
utbyggd service är också en mycket viktig faktor.
Kommunens övergripande ambition är att fortsätta med en ansvarsfull och hållbar utveckling men 
där tillväxten i mindre utsträckning koncentreras till Lanna-Hidinge. Främst gäller det centralorten 
Fjugesta där planläggning nu skapat god kapacitet för ett varierat och utökat bostadsbyggande. Det 
bedöms även fi nnas potential att utveckla områden med bra kommunikationer väster om Lanna-
Hidinge, t ex vid Lekhyttan. I övrigt är kommunen som tydligt framförs i översiktsplanen öppen för 
bostadsbyggande och utveckling i hela kommunen.

Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen
Kommunerna har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen vilket regeras i Lag om kommu-
nernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) vilken senare ändrats (SFS 2013:866). Lagen i 
dess ändrade form trädde i kraft 1 jan 2014 (hela lagtexten fi nns tillgänglig i bilagan Planeringsun-
derlag).
Här framgår att varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syf-
tet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder 
och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge 
länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ till-
fälle att yttra sig.
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Lekeberg är en landsbygdskommun med ett öppet kulturlandskap, storskog och blå berg. Foto: Thomas Kullberg
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Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kom-
munfullmäktige.

Lagstiftningen reglerar inte hur dokumentet ska utformas men följande tre uppgifter ska fi nnas med:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den 
demografi ska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar.
Lekebergs kommun har valt att kalla dokumentet ”Bostadsplaneringsprogram” eftersom det bättre 
speglar kommunens roll kopplat till bostadsförsörjningen. Kommunen bygger, med undantag från 
vårdbostäder och liknande, inte själv bostäder. Det kommunala bostadsbolaget bygger bostäder och 
har en mycket viktig roll men det har även privata byggherrar och enskilda personer, särskilt när det 
gäller villaboende. Kommunens roll i att planera för boende, service och infrastruktur är dock oom-
stridd och avgörande. Dokumentets tidsmässiga horisont är en 5-årsperiod.

Vision – Översiktsplan – Bostadsplaneringsprogram
Detta bostadsplaneringsdokument bygger på ställningstagandena i Lekebergs kommuns översikts-
plan som antogs 11 juni 2014. Översiktsplanen tar i sin tur avstamp i kommunens dåvarande Utveck-
lingsplan 2012 (som senare utgått). Utöver detta fi nns även en kortfattad vision antagen 2013:

         ”Lekebergs kommun – Trygghet & nytänkande. Naturligt nära!”

Översiktsplanen anger strategiska ställningstaganden inom en rad olika områden och anger den stra-
tegiska färdriktningen men innehåller även vissa prioriteringar. Bostadsplaneringsprogrammet ska 
visa på hur vision och ställningstaganden ska kunna förverkligas inom bostadssektorn.
Bostadskapitlet i översiktsplanen ingår i planeringsunderlaget som utgör en bilaga till detta doku-
ment. Texten i översiktsplanen upprepas inte inom ramen för Bostadsplaneringsprogrammet, däre-
mot redovisas alla relevanta ställningstaganden som rör befolkningsutveckling och bostadsutveck-
ling. Bostadsplaneringsprogrammet följer avsnittsindelningen i översiktsplanen och under respektive 
avsnitt görs aktuella refl ektioner och fördjupningar av riktlinjerna i syfte att konkretisera åtgärder för 
att uppfylla dessa eller åtminstone aktivt föra målsättningen framåt.

Kompletterande dokument
Avsikten är att Bostadsplaneringsprogrammet i ett senare skede ska kompletteras med ett digitalt 
dokument – ”Byggklara tomter och bostadsprojekt under planering” – där en sammanställning av 
kommunens beredskap för bostadsbyggande redovisas i fyra nivåer:
1. avstyckade bostadstomter som kan säljas och bebyggas omgående
2. planlagda områden där tomter kan göras byggbara inom 6 månader
3. områden där planläggning pågår eller som kräver längre förberedelser än 6 månader för 
    att bli byggklara, alternativt byggbarheten av något annat skäl är osäker
4. områden där bostadsbebyggelse diskuterats men där planuppdrag saknas

Ovanstående redovisning inkluderar såväl kommunalägda tomter som privatägda tomter. Ur ett bo-
stadsförsörjningsperspektiv är båda lika viktiga.
Eftersom sammanställningen av ”Byggklara tomter och bostadsprojekt under planering” måste för-
nyas kontinuerligt vartefter tomter säljs och nya tillkommer ingår det inte som en del i Bostadsplane-
ringsprogrammet som kommunfullmäktige tar beslut om.
I nuvarande organisation hanteras sammanställningen av Sydnärkes Byggförvaltning.
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Andra dokument som bostadsplaneringsprogrammet 
bör relatera till
Utöver de kommunala dokumenten bedöms följande regionala och nationella mål- och strategidoku-
ment ha inverkan på bostadsförsörjningen och som kommunen därmed ska förhålla sig till:

1. Regional utvecklingsplan (RUS)/Regional översiktlig planering (RÖP), antagen 2012
Det bedöms inte fi nnas något ytterligare att tillägga jämfört med ställningstaganden och konsekven-
ser som redovisas i översiktsplanen (se bilaga Planeringsförutsättningar).
En ny RUS är under framtagande.

2. Boverkets vision 2025
Det bedöms inte fi nnas något ytterligare att tillägga jämfört med ställningstaganden och konsekven-
ser som redovisas i översiktsplanen (se bilaga Planeringsförutsättningar).

3. Planeringsförutsättningar – bostäder för äldre 
Dokumentet framtaget av Region Örebro läns i samarbete med länets kommuner. En sammanställ-
ning av de planeringsförutsättningar som kan förutses inom området bostadsförsörjning för äldre, 
däribland visas på alternativa prognosmodeller för att bedöma det framtida behovet. Än så länge 
fi nns bara förhandskopior av dokumentet, ej politiskt behandlat (se bilaga Planeringsförutsättningar).
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Befolkningsutveckling 
Ställningstaganden beslutade i ÖP 2014 (Kap 3.4)

Aktuella beslutsförutsättningar 2017
Lekebergs kommun har under de två åren sedan översiktsplanen antogs haft en snabbare befolknings-
utveckling jämfört med de prognoser som gällde 2012-2013 när handläggningen pågick. Ökningen 
var 74 personer för 2014 och 129 för 2015. Till och med september i år 2016 är invånarantalet 7 617 
d v s en ökning med 127 de första 9 månaderna.
Ett antal faktorer har identifi erats som huvudorsakerna till utvecklingen. En är att Örebro har utveck-
lats till att vara en av Sveriges snabbast växande städer vilket spillt över på grannkommunerna, men 
särskilt i Kumla och Lekeberg som logistiskt ligger närmast Örebro. En annan trend är en generellt 
större invandring, oräknat den stora fl yktingströmmen under hösten 2015, som är nationell och som 
inneburit att de fl esta kommunerna i länet haft en mer positiv befolkningsutveckling än under de 
senaste 20-30 åren. Även om förhållandevis få invandrare har slagit sig ner i Lekeberg så bedöms 
även denna faktor indirekt spillt över till kommunen. Därtill ska läggas Lekebergs attraktivitet som 
landsbygdskommun med en hög servicenivå och slutligen att Lekeberg jämförelsevis har en högre 
nativitet än genomsnittskommunen.
Huvudskälet till att befolkningen ökat mer än väntat just i Lekeberg bedöms vara att utbudet på villa-
tomter i Örebro kommun inte mött efterfrågan och att potentiella villaägare då vänt sig till grannkom-
munerna i sitt sökande. Framförallt Lanna med närheten till Örebro och enkla snabba kommunikatio-
ner har därför blivit ett mycket intressant alternativ.

Diagrammet visar befolkningsutveckling sedan kommunen bildades samt SCB:s prognos 2020,2025 och 2030. 
Åren som saknar invånarantal markerar bara en tänkt jämn kurva mellan prognosåren.

• Kommunen ska genom aktiv marknadsföring och god planberedskap  
 stimulera infl yttning till kommunen och minska utfl yttningen.

• Grundläggande planeringsförutsättning utgår från en befolknings-
 ökning med 50 personer per år för den närmaste 10-årsperioden och  
 att större delen av denna befolkningsökning torde ske i Lannaomr-
 det följt av Fjugesta tätort.
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SCB:s befolkningsprognos från 2015 visar en befolkning på 7 525 för 2015. Det innebär att progno-
sen visar ett något högre antal för 2015 än vad som blev det faktiska utfall, 7 492. Prognosen visar 
vidare en befolkning på 7958 för 2020. Det skulle ge en ökning med strax under 100 personer per 
år för perioden. Utfallet för 2015 (129) och 2016 (145) är högre än detta. Är det troligt att ökningen 
avtar så påtagligt under de närmaste fyra åren som prognosen antyder? Nya befolkningsprognoser 
som tar hänsyn till de senaste två årens fl yktingvåg håller på att tas fram. I skrivande stund är denna 
nya prognos inte tillgänglig.

Diagrammet visar befolkningsutveckling sedan kommunen bildades samt en ökning för 2018-20122 med 100 
invånare per år (mörkrosa stapel) enligt bostadsplaneringsprogrammets ställningstagande. För år 2017 har en 
bedömd ökning (143 invånare) lagts in motsvarande 2016 år ökning (145 invånare).

Det fi nns inget som tyder på att Örebros tillväxttakt ska avta de närmaste åren varför Lekeberg bör 
planera för en större årlig befolkningsökning än vad översiktsplanen utgår från. Föreslagen ny plane-
ringsnivå är en befolkningsökning på 100 personer per år istället för nuvarande 50.
Nyproduktion av bostäder är helt avgörande för att en sådan befolkningsökning ska komma till stånd 
eftersom det inte fi nns någon ledig kapacitet alls att fylla.
Vad gäller målgrupper har familjer utgjort den huvudsakliga delen av befolkningsökningen, god till-
gång på villatomter har bidragit till detta och denna trend förväntas fortsätta. En förhållandevis hög 
nativitet bidrar därutöver till att barn står för en i sammanhanget stor del av befolkningsökningen. 
Unga vuxna som inte stannar i kommunen fl yttar i stor utsträckning till Örebro men återkommer ofta 
efter familjebildning. Andelen studenter som bor i kommunen är litet och då bor man ofta kvar hem-
ma. Avseende den äldre delen av befolkningen utgörs bosättningen huvudsakligen av personer som 
redan fi nns i eller har en anknytning till kommunen. Andelen invandrare som bosatt sig i kommunen 
har varit tämligen litet och med en bostadsstruktur med förhållandevis få hyreslägenheter torde ingen 
stor förändring ske. Andelen bostadslösa är liten och avser främst unga som bor kvar hemma efter-
som det fi nns brist på billiga smålägenheter. 
En konsekvens av en ökande befolkning slår inte bara på bostadsbyggandet. Andra samhällsfunktio-
ner måste också anpassas. För den kommunala verksamheten gäller det främst förskola och skola. En 
ökning med 100 personer per år bedöms generera behov av 20-30 förskoleplatser och 10-15 platser 
i skolan. Under rubriken ”Bostadsbyggandets påverkan på förskola och skola” nedan redovisas de 
uppskattningar som resulterat i ovanstående bedömning av platsbehovet.
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Vad gäller arbetstillfällen utgör Örebro motor för Lekeberg det fi nns inga indikationer på en försäm-
ring som påverkar Lekebergs utveckling. Därtill har arbetsmarknadsläget i Karlskoga, som också lig-
ger inom bekvämt pendlingsavstånd, förbättrats under senare år vilket ger fl er intressanta alternativ 
för de som bosätter sig i Lekeberg.

Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande 
ställningstaganden

• Grundläggande planeringsförutsättning utgår från en befolknings-
 ökning med 100 personer per år för den närmaste 5-årsperioden och  
 att större delen av denna befolkningsökning torde ske i Lannaområdet  
 och i Fjugesta tätort.
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Bostäder och boende 
Ställningstaganden beslutade i ÖP 2014 (Kap 7)

• Kommunens ståndpunkt är att inte motverka konvertering av fritids-
 hus till åretruntboende. Översiktsplanen ska medverka till att b-
 stadsbeståndet i kommunen har en sådan sammansättning att såväl
  den redan bofasta som infl yttande befolkningen kan erbjudas ett 
 varierat utbud av boendemöjligheter, både vad gäller boendeformer 
 och platser för boendet.  Lyhördhet för efterfrågan ska vara vägl-
 dande samtidigt som förutsägbara trender i åldersstrukturen ska 
 beaktas i den löpande bostadsplaneringen.

• Sett till prognoser för befolkningsutvecklingen bör planeringsbere-
 skap fi nnas för att kommunen ska växa med minst 50 personer per 
 år de närmaste 10 åren.

• För att stimulera såväl infl yttning till som möjlighet att fl ytta inom
 kommunen, ska kommunen, genom egna initiativ eller genom att
 stödja enskilda initiativ, verka för ett varierat bostadsutbud, både vad
 gäller lägen och upplåtelseformer.

• I de tre tätorterna Fjugesta, Mullhyttan och Lanna bör mark för 
 bostadsbyggande beredas genom planläggning. Ett antal alternativa 
 lägen för villatomter bör fi nnas inom respektive ort och centralt belä-
 gen mark bör fi nnas tillgänglig för fl erfamiljshus och/eller mark-
 bostäder.

• För Lanna-Hidingeområdet, inkluderar även Skärmartorp och 
 Hidingebro, fi nns en fördjupad översiktsplan (FÖP) som är gemen-
 sam med Örebro kommun där FÖP:en även omfattar Vintrosa och 
 Latorp. FÖP:en gäller fullt ut även efter att denna översiktsplan 
 antagits. För ställningstaganden som avser Lanna-området hän-
 visas således till VINNA-FÖP:en (se avgränsning på karta*).

• I de allra mest centrala delarna av Fjugesta bör bebyggelsen vara
 stadsmässig avseende volym och gestaltning (se även fördjupningar
 för Fjugesta tätort (kap 14) och Mullhyttans tätort (kap 15), avgräns-
 ningar markerade på karta*).

* Kompletta kartor som hänvisas till ovan fi nns i ÖP- respektive FÖP-dokumenten. Bearbetade 
versioner för respektive tätort fi nns i bostadsplaneringsprogrammet nedan.
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• Kommunen avser inte att genomföra bostadsprojekt i kommunal regi
 utanför de tre största tätorterna, men kommunen ser positivt på 
 bostadsbyggande även i de mindre orterna runt om i kommunen och
 på landsbygden samt att konvertering av fritidshus till åretruntbo-
 ende inte bör motverkas.

• Genom landsbygdsutveckling, däribland ökat bostadsbyggande, vill
 kommunen stärka underlaget för service runt om i kommunen. Ett 
 tematiskt tillägg till översiktsplanen där s k LIS-områden pekas ut 
 tas därför omgående tas fram.

• Kommunen är positiv till att använda boendeformer där kommunen 
 har ett direkt eget ansvar, t ex gruppboenden, som hävstång för att 
 åstadkomma ordinarie bostadslägenheter i de delar av kommunen 
 där det inte fi nns marknadsmässiga förutsättningar att åstadkomma 
 detta som självständiga projekt.

• Utformning av bostadsområden och lokalisering av enskilda hus bör 
 ske med hänsyn till den omgivande bebyggelsen och de värden 
 som närhet till naturen ger bör beaktas.

• Befi ntliga och nya gröna stråk bör knyta samman bostadsområden 
 och olika delar i tätorterna. Att säkerställa att de ”gröna” områden 
 hänger ihop, s k grön infrastruktur, gynnar både natur och männ-
 iskor.
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Aktuella beslutsförutsättningar 2017

De grundläggande förutsättningarna för bostadsmarknaden i Lekebergs kommun kvarstår så som de 
beskrivs i översiktsplanen men har utvecklats mer positivt. 
 
I samband med att den nya översiktsplanen arbetades fram beslutades att den då relativt nya för-
djupade översiktsplanen för Lanna, som är gemensam med Vintrosa i Örebro kommun (VINNA-
planen), skulle gälla oförändrad. I den närmast explosionsartade utvecklingen i Lanna har VINNA-
planen varit till stor nytta då den visat på en övergripande utvecklingsstruktur för samhället. I allt 
väsentligt har redan bebyggda områden och de områden som nu är under planering följt VINNA-
planen men nu har de fl esta ytorna för bostadsutveckling täckts in och ett behov fi nns av att förnya 
fördjupningen för Lanna. 
I VINNA-planen bortsågs helt från Nobelbanan som företeelse. En fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för Nobelbanan, gemensam med tre andra kommuner (Örebro-Karlskoga-Kristinehamn), där nu 
ett sannolikt framtida läge utretts i en s k möjlighetsstudie är under handläggning och FÖP:en kan 
komma att förändra villkoren för vilka ytor som är tillgängliga för bostadsbebyggelse. Det fi nns dock 
ingen direkt konfl ikt mellan utredningsläget och den gällande VINNA-planen.

I detta bostadsplaneringsprogram kan inga förändringar i översiktsplanedokumenten göras men ställ-
ningstaganden som öppnar för nödvändiga avvikelser aviseras liksom behov av att inleda ett arbete 
med att förnya fördjupningen för Lanna och andra planeringsinsatser i kommunen.

Under 2016 har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen antagits avseende s k LIS-områden (lands-
bygdsutveckling inom strandnära områden) vilket öppnar vissa nya bostadslägen. Utifrån det totala 
behovet av nya bostäder på kort sikt torde dock detta ha begränsad betydelse. Se närmare redogö-
relse nedan.
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7.1 Bostadsbeståndet
Bostadsbeståndets fördelning kan givetvis inte förändras på bara två år. Eget boende i villa domine-
rar stort. Nyproduktion av lägenheter i Fjugesta har dock bidragit till att fördelningen inte blivit ändå 
mer skev. Sedan 2014 har 16 hyreslägenheter tillkommit i allmännyttan och där utöver 9 i privat 
regi. Avsaknad av lägenhetsboende i Lanna kvarstår. 
I Lanna har närmare 60 bygglov för villor och parhus beviljats under 2015-2016, drygt hälften har 
fått slutbesked i skrivande stund. I Fjugesta har 14 villor och parhus tillkommit de senaste två åren. I 
Mullhyttan har ingen nybyggnation skett och i övriga kommunen någon enstaka villa.

I samband med framtagandet av detta dokument har bl a fastighetsmäklare intervjuats eftersom de 
bedöms ha bäst kunskap om hur den verkliga efterfrågan ser ut, d v s bland de som gör eller har för 
avsikt att göra den ekonomiska investering ett bostadsköp innebär.
Här framgår då två tydliga trender. De som köper eller bygger i Lanna är i huvudsak örebroare som    
p g a begränsat utbud i Örebro väljer närliggande Lanna. Nybyggnad av en villa, inkl tomt och VA-
anslutningen ligger runt 4 miljoner och det är pengar som man får tillbaka vid försäljning.
De som bygger i Fjugesta har till större delen utsträckning en lokal anknytning. En viss förskjutning 
mot fl er utifrån kommande kan dock skönjas, eventuellt som en effekt av det höga trycket i Lanna. 
Tendensen är att bygga något billigare hus i Fjugesta men det är inte möjligt att komma under 3 mil-
joner kronor i totalkostnad. Det är också något svårare att få tillbaka investeringen om man tvingas 
till en snabb försäljning.

Bostadsbyggandet i övriga kommunen är i stort försumbart men det fi nns även sedan länge pågående 
trend att konvertera fritidshus till åretruntboende. Även om antalet är litet (och svårt att spåra) tillför 
den här kategorin en del bostäder utanför de båda expansionsorterna, främst runt Mullhyttan. Vid 
Leken fi nns också viss konverteringspotential men här hindrar riksintresset för totalförsvaret någon 
större utvecklingen.

I oktober 2016 fanns 15 personer i kommunens tomtkö, samtliga i Lanna. Antalet är dock missvisan-
de eftersom de fl esta köper tomt direkt, t ex via mäklarannonser. Efterfrågan är alltså betydligt större 
än vad den kommunala tomtkön antyder. I Lanna råder brist på tomter i dagsläget. I det kommunala 
bostadsbolaget Lebos kö till en hyreslägenhet fi nns i (oktober 2016) 120 bostadssökande men ett ca 
200 om alla typer av objekt räknas in.
Det ska slutligen poängteras att det löpande förs en dialog med privata aktörer som svarar för mer-
parten av bostadsbeståndet (villor och fl erbostadshus) inklusive aktuell nyproduktion.

7.2 Framtida bostadsbehov och bostadsefterfrågan
Lekeberg kan sägas ha haft bostadsbrist under ett fl ertal år men en reell brist har funnits i ca 2 år. 
Medan efterfrågan på villatomter, främst i Lanna, hittills har kunnat mötas har byggandet av hyres-
rätter först nyligen nått upp till den faktiska efterfrågan och närmar sig balans. Det fi nns dock ett 
underskott på smålägenheter. Här gäller efterfrågan främst billigare lägenheter varför behovet inte 
kan lösas genom nyproduktion.
Bedömningen är att efterfrågan på villatomter kommer fortsätta vara stort under kommande år. Den 
absolut övervägande delen fi nns i Lanna och här kan det bli svårt att möta efterfrågan eftersom de 
ytor som varit enkla och lämpliga att exploatera snart är fullt utnyttjade. Efterfrågan på villatomter 
i Fjugesta har varit och är än så länge lägre. Här fi nns planerad byggbar mark, såväl som plane-
ringsbar mark i linje med översiktsplanen, som bedöms räcka för att möta efterfrågan under den 
närmaste 5-årsperioden. I övriga kommunen rör det sig om enstaka villor som vanligen har koppling 
till enskild mark, som till exempel en pågående planläggning i Hackvad. Ett undantag jämfört med 
översiktsplanen är dock de utvecklingstankar för Lekhyttan som nu lyfts fram, se nedan.  

Finansiering av villor är relativt enkel. Om den enskilde köparen erhåller lån och/eller har tillräckligt 
kapital är det bara att ha mark och planberedskap. Kommunen har dock ett ansvar att klara utbygg-
nad av VA, förskolor, skolor, etc vilket på kort sikt innebär en påfrestning på kommunens ekonomi. 
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Viss efterfrågan på hyresrätter fi nns i såväl Fjugesta, Lanna som Mullhyttan. 
Finansieringen av hyreslägenheter är betydligt svårare än för villor. Här är det byggherren som måste 
ha kapital och bankernas benägenhet att låna är begränsad. I princip har det bara varit det kommu-
nala bolaget som kan bygga hyresrätter i större volymer, här kan dock en förändring skönjas. 

Det kommunala bostadsbolaget Lebo planerar utifrån ett behov av upp till 75 lägenheter de närmaste 
5 åren (inklusive de 36 lägenheter som är under byggande).
Det fi nns några lokala aktörer som byggt radhus/parhus i hyresform, som ett mellanting mellan den 
egna villan och en lägenhet. Här fi nns det en tydlig efterfrågan från villaägare som inte är beredd att 
gå direkt från villaboendet till lägenhet. Huset och tomten blir mindre men man har fortfarande sin 
egen entré och sitt eget garage och är därmed lika självständig som i villaboendet. 

Parhus, radhus, kedjehus kan, om detaljplanerna tillåter det, oftast med fördel blandas med villatom-
ter och kräver inga egna området med särskilda förutsättningar. Radhus och kedjehus kan med fördel 
väljas i mer centrala lägen där högre exploatering önskas, detta gäller främst Fjugesta men är även 
aktuellt i Lanna.
Med en befolkningsökning på 100 personer per år som dimensionerande bör planering ske för att 35-
45 bostadsenheter (villor och lägenheter, kommunala och privata sammanräknat) ska tillkomma per 
år. Minst hälften av dessa bör utgöras av villatomter ungefär hälften bör utgöras av lägenheter med 
hyresrätt eller bostadsrätt. Båda kategorierna kan inkludera parhus, radhus eller kedjehus. Lägenheter 
för vårdboende och annat särskilt boende ligger utanför summan.

Slutligen bör nämnas att en del av befolkningsökningen kan täckas in av mer optimalt utnyttjande 
av befi ntligt bostadsbestånd. Det gäller främst att en- eller tvåpersonershushåll fl yttar från villa till 
lägenhet och en familj på 3 till 5 personer fl yttar in i villan. För att en sådan rotation på bostadsmark-
naden ska vara möjlig krävs ett tillskott av bostäder, annars uppstår en inlåsningseffekt där en- eller 
tvåpersonershushåll blir kvar i nämnda villa och bristen på bostäder blir ändå större.      En liten del 
kan även bestå i att fritidshus konverteras till hus för åretruntboende.
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Fotomontage som visar hur bebyggelsen på Norrgårdsvägen i Fjugesta kommer att se ut. Illustration: Lebo

Page 149 of 395



7.3 Bostadsbyggande i Fjugesta
Bostadsbyggandet har tagit fart i Fjugesta och utvecklats mer positivt än vad bedömdes när över-
siktsplanen togs fram.

Under 2014-2016 har det kommunala bostadsbolaget byggt 16 hyresrätter i nyproduktion (ett fyra-
plans kombohus) centralt i Fjugesta. Därutöver har 15 hyresrätter (varav 6 i parhusform) byggts i 
privat regi. Ytterligare 8 lägenheter i parhus i privat regi är under uppförande och kommer vara klara 
under första halvåret 2017.
Under 2017 kommer genom nyproduktion av det kommunala bostadsbolaget 36 lägenheter (3:or och 
4:or) i tvåplans fl erfamiljshus stå klara vid Norrgårdsvägen i norra Fjugesta. Gällande detaljplan som 
är från 1970-talet medger byggande av ytterligare 32 lägenheter i samma område. 
Det fi nns en byggrätt för ett 15-tal lägenheter på den s k torghustomten i centrala Fjugesta. Uppdrag 
fi nns att ändra detaljplanen för att pröva att öka antalet lägenheter i huset till ett 30-tal. 
Därutöver pågår planering för ett 40-tal lägenheter, varav ett 10-tal är tänkt att vara i form av så kall-
lat trygghetsboende, vilka kan stå klara 2018-2019. Merparten av dessa, eventuellt samtliga, byggs i 
privat regi.

På villasidan har ett 10-tal villor byggts i Fjugesta de senaste åren, samtliga i Sannaområdet (Dag 
Wiréns väg) norr om Sannabadet. Här återstår nu 6 av totalt 25 villatomter i detta område. Totalt 
fi nns 13 byggbara kommunala villatomter i Fjugesta.

En ny detaljplan i södra Fjugesta – området benämns Fjugesta Södra och ligger i förlängningen av 
Östra Långgatan - har tagits fram under 2016. Planen medger bostadshus på upp till 4 våningar (12 
meters byggnadshöjd) men är öppen även för villor, parhus och rad-/kedjehus samt lägenheter i 
gruppboendeform. Planen medger även att förskolor kan inrymmas i kvarteren. Det är därför svårt 
att avgöra antalet bostadsenheter (villor/par-, rad-, kedjehus/lägenheter) som tillkommer men att det 
ryms över 100 bostadsenheter inom det nu planlagda Fjugesta Södraområdet får ändå bedömas som 
realistiskt. Det trygghetsboende som nämns ovan avser Fjugesta Södra.
Rent ytmässigt fi nns möjlighet att utvidga Fjugesta Södraområdet. 
 
All bebyggelse som tillkommit och som planeras har följt riktlinjerna i översiktsplanen. Av de 
bostadsutvecklingsområden anvisats i översiktsplanen återstår två, utöver utvidgningen av Fjuge-
sta Södra som nämns ovan. Dels komplettering mot norr i Bergaskogen, dels ett helt nytt område i 
sydvästra Fjugesta - Södra Sanna. Båda dessa områden är främst avsedda för villabebyggelse men 
parhus eller rad-/kedjehus bör vara möjligt.
Området vid Södra Sanna ligger något avskilt från tidigare bebyggelse vilket ställer något krav på 
infrastrukturinvesteringarna (VA, el, bredband, gator). Marken är därutöver privatägd. Det kan fi nnas 
anledning att inom den närmaste 5-årsperioden inleda planläggning av Södra Sanna. Skälet är då 
främst att skapa ett alternativt läge eftersom området norr om Sannabadet snart är fullbyggt. 
Sett till färdigplanerad mark för bostadsbyggande fi nns, främst i Fjugesta Södraområdet, tillräcklig 
beredskap för den kommande 5-årsperioden.
Studier av förtätningsmöjligheter i centrala Fjugesta pågår i enlighet med ställningstagande i över-
siktsplanen, däribland ”Käppentomten”, vid ICA, vid tennisbanorna och längs Storgatan.
I slutet av 5-årsperioden (under nästkommande mandatperiod) bör en inventering göras för att säker-
ställa ifall ytterligare bostadsutvecklingslägen bör tas fram. 
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Karta ovan visar hur nya bebyggelseområden och områden under planläggning stämmer överens 
med fördjupningen i översiktsplanen (gällande ÖP). 
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Möjlig avstyckning av tomter för bostadsändamål i gällande detaljplan
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DETALJPLAN Fjugesta 6:3 m.fl. Laga kraft 1980-01-04 Möjliggör för 
bostäder, småindustri och allmänt ändamål (skola etc.)

DETALJPLAN Fjugesta 5:2 m.fl. Laga kraft 2016-05-17 Möjliggör för 
bostäder och förskola

DETALJPLAN Norra Fjugesta (Fjugesta 5:10 m.fl.) Laga kraft 2005-03-01 
Möjliggör för bostäder

DETALJPLAN Knista-Sanna 1:20 m.fl. Laga kraft 2008-12-19 Möjliggör 
för bostäder

DETALJPLAN del av stadsplan för Fjugesta municipalsamhälle Möjliggör 
bland annat för bostäder
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I området utpekat som centrum finns flera överlappande 
detaljplaner som i huvudsak möjliggör för bostäder, handel, kontor 
m.m. Det finns även planer som medger bensinstation och 
småindustri 

Utbyggnads
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Fördjupning för Fjugesta tätort ur Lekebergs ÖP (2014). Detaljplaner inom utbyggnads- och 
kompletteringsområden för bostäder utmarkerade.   
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7.4 Bostadsbyggande i Mullhyttan
Till skillnad från de båda övriga tätorterna i Lekeberg har ingen ny bostadsbebyggelse tillkommit 
i Mullhyttan och ingen nyproduktion är att vänta på kort sikt. Av de LIS-områden som tillkommit 
under året (se närmare redovisning nedan) är de mest intressanta lokaliserade i och runt Mullhyttan.

22     Bostadsplaneringsprogram Lekebergs kommun - remissversion     

Mullhyttan genomgår en generationsväxling, det fi nns ett stort underlag för skolan (F-6), vilket 
indikerar att det ändå fi nns en efterfrågan på bostäder. Hittills har efterfrågan täckts av de villor 
som blivit lediga. Möjligheten att undantaget villor fi nansiera bostadsbyggande på en så liten ort är 
mycket begränsad varför det kommunala bolaget har en viktig roll för att skapa en acceptabel och på 
sikt nödvändig utveckling i Mullhyttan. Bedömningen för närvarande är dock att bostadsbolaget inte 
kan prioritera byggande i Mullhyttan. Förutom förskola och skola fi nns här en välsorterad dagligva-
rubutik som försörjer hela den västra delen av kommunen samt en automatstation för drivmedel.

Huvudskälet till den begränsade utvecklingen i Mullhyttan torde vara att orten ligger längst från 
Örebro med dess stora arbetsmarknad.

Det fi nns idag 3 byggklara kommunala tomter i Mullhyttan. Det är ett alltför litet antal även om ef-
terfrågan är mycket låg. Planläggning för att skapa några alternativ i attraktiva lägen bör genomföras 
snarast. 
Det fi nns en detaljplan för markbostäder i centrala Mullhyttan som togs fram i början av 1990-talet 
men som aldrig genomfördes. Planen är anpassad för ett specifi kt byggprojekt och kan behöva re-
videras för att öppna för alternativ utformning. Det är viktigt att ha planberedskap för markbostäder 
(hyresrätt eller bostadsrätt) centralt i Mullhyttan. 
Förordade ytor fi nns anvisade i översiktsplanen.

Det nya LIS-området Mullhyttan underlättar byggande längs Mullån. Foto: Bosse Björk
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Karta ovan visar fördjupningen i översiktsplanen samt var planlagda bostadstomter fi nns. Ingen ny bebyggelse 
har tillkommit i Mullhyttan sedan ÖP antogs och ingen ny planläggning är aktuell för närvarande.
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2

Fördjupning för Mullhyttans tätort ur Lekebergs ÖP (2014). Detaljplaner och användningsområden för 
bostad i gällande detaljplan utmarkerade inom utbyggnads- och kompletteringsområden för bostad.   

Gällande detaljplan

Områden för bostad i del av gällande detaljplan 1

2

DETALJPLAN del av byggnadsplan för Mullhyttans samhälle 
Laga kraft 1971-04-26 Möjliggör för bostäder, samlings- och 
föreningslokaler, idrottsplats, kyrka, småindustri och allmänt ändamål 
(skola etc.)

DETALJPLAN Sörhult 1:148, 1:149 mm Laga kraft 1990-12-5 Möjliggör 
för bostäder

1

1

1

1

1
1

1
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 7.5 Bostadsbyggande i Lanna
Lannas-Hidinges expansion har fortsatt i oförminskad takt de senaste åren och ser snarare ut att öka 
ytterligare än stagnera den närmast 3-årsperioden, förutsatt tillgång på nya villatomter. Ortens lo-
gistiska läge i kombination med att Örebro inte möter upp efterfrågan på just villatomter och att här 
fi nns en aktiv markägare och entreprenör är huvudskälen till utvecklingen.

I samband med att den nya översiktsplanen arbetades fram beslutades att den då relativt nya fördju-
pade översiktsplanen för Lanna (vilken även inkluderar Hidinge), som är gemensam med Vintrosa 
i Örebro kommun, VINNA-planen skulle gälla oförändrad. I den närmast explosionsartade utveck-
lingen i Lanna har VINNA-planen varit till stor nytta då det i den funnits en fastlagd övergripande 
struktur för samhällets utveckling. I allt väsentligt har de områden som bebyggts de senaste åren och 
de områden som nu är under planering följt VINNA-planen. 

Nu har dock de fl esta ytorna för bostadsutveckling täckts in. Närmare 60 bygglov för villor och 
parhus har beviljats i Lanna-Hidinge under 2015-2016, drygt hälften har fått slutbesked i skrivande 
stund, d v s de är klara för att fl ytta in.
Det fi nns för dagen (okt 2016) ett 40-tal byggklara tomter i Lanna-Hidingeområdet, samtliga privata.

Planläggning pågår (vid Sälven) för vad som preliminärt är 15+15 lägenheter i parhus (kan även 
nyttjas för 30-40 radhus eller ett 15-tal vanliga villatomter), planen klar 2017-2018.
Kommunen äger begränsat med mark i Lanna och det fi nns för närvarande inga kommunala villa-
tomter att erbjuda.

I VINNA-planen bortsågs helt från Nobelbanan - en ny järnvägssträckning mellan Örebro och 
Kristinehamn (som en del i en snabbare och genare järnväg mellan Stockholm och Oslo). En fördju-
pad översiktsplan (FÖP) för Nobelbanan, gemensam med tre andra kommuner (Örebro-Karlskoga-
Kristinehamn), och där nu ett sannolikt framtida läge förordats i en s k möjlighetsstudie, är under 
handläggning. FÖP:en kan komma att förändra villkoren för vilka ytor som är tillgängliga för 
bostadsbebyggelse. Det fi nns dock ingen direkt konfl ikt mellan utredningsläget och den gällande 
VINNA-planen.

Ett föreslaget bostadsområde beläget omedelbart söder om det förordade järnvägsläget, vilket även 
inkludera ett stationsläge, har i avvaktan på översiktsplaneprocessen (FÖP:en) lagts vilande. Om-
rådet kan dock med största sannolikhet planeras och byggas enligt förslag (där hänsyn tagits till en 
eventuell framtida järnväg) men en fördröjning till 2018 kan nu förväntas. Möjligen kan 10-15 villa-/
parhustomter planläggas som ligger med god marginal från nämnda järnvägssträckning och invid en 
befi ntlig gata som för närvarande bara bebyggts längs ena sidan.

I VINNA-planen återstår nu i princip bara ett område norr om f d E18. Hur attraktivt detta område, 
med tanke på läget, anses vara bland köparna är oklart. Markägarförhållanden (tre olika privata 
markägare) i området kan eventuellt också göra det svårare att exploatera än de områden som tagits 
fram hittills. Totalt bör ett 100-tal villatomter bedöms kunna inrymmas här, även par-, rad- och ked-
jehus är möjliga att bygga. Området är inte planlagt än, ingen process är påbörjad.

Det fi nns även ett område centralt i Lanna-Hidinge som är ett planlagt för fl erfamiljshus i kombina-
tion med handel men som är intressant även för skolverksamhet, åtminstone på delar av ytan. Tidiga 
samtal förs om byggande på platsen, både avseende bostäder och handel.
 
Det är med tanke på en förväntad fortsatt efterfrågan på i huvudsak villatomter i Lanna-Hidingeom-
rådet är det mycket viktigt att omgående utreda förutsättningarna för bostadsbyggande. Hur mycket 
ytterligare expansion är rimlig och i så fall var. Det här är ett arbete som skulle ha inletts inom något 
år i alla fall, möjligen inom ramen för en förnyad fördjupning för Lanna (del av VINNA-planen) 
men det här arbetet bör i någon form startas omgående. Ett sådant arbete behöver inte innebära att 
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Möjlig järnvägssträckning Nobelbanan

Gällande detaljplan

Pågående planarbete/framtida planläggning

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

DETALJPLAN Sälven 1:35 Laga kraft 2008-02-27 Möjliggör för 
bostäder

DETALJPLAN Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. Laga kraft 2012-10-22 Möjliggör 
för bostäder

DETALJPLAN Vreta 2:11 m.fl. (1) Laga kraft 2015-06-02 Möjliggör för bostäder, 
förskola och centrumutveckling

DETALJPLAN Del av Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. Laga kraft 2015-06-02 
Möjliggör för bostäder

DETALJPLANEFÖRSLAG Sälven 1:41 och 1:39 Möjliggör för bostäder och 
bussvändplats 

FRAMTIDA PLANLÄGGNING Vreta 2:11 (3)
OBS! Utformning och omfattning avgörs i samband med detaljplaneprocess

Möjlig järnvägssträckning Nobelbanan 1

2

DETALJPLAN Sälven 1:35 Laga kraft 2008-02-27 Möjliggör för
bostäder

DETALJPLAN

Möjlig sträckning ny gata/väg

7

FRAMTIDA PLANLÄGGNING Hidinge-Lanna 1:89 m.fl 
OBS! Utformning och omfattning avgörs i samband med detaljplaneprocess

Karta ovan visar hur nya bebyggelseområden och områden under planläggning stämmer överens med det nu 
gällande översiktsplanedokumentet, den s k VINNA-planen (FÖP). På denna karta har även det förordade (men 
inte beslutade) läget för en framtida Nobelbana lagts in liksom läge för en ny gatuanslutning från väg 204. 
Texten i bubblorna tillhör den ursprungliga fördjupade översiktsplanen och är inga ställningstaganden som till-
kommit i detta bostadsplaneringsprogram.
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en ny VINNA-FÖP tas fram. VINNA-planen kan bestå för de kommungemensamma frågorna medan 
förnyelse görs för de västra och södra delarna av Lanna-Hidingeområdet som är aktuell för fortsatt 
utveckling. Även förordat läge för en framtida Nobelbana måste beaktas i en förnyad fördjupning. 
Tillsammans med länsstyrelsen håller kommunen för närvarande på att upprätta en grönstrukturplan. 
Utfallet av detta arbete kommer vara ett betydande underlag för ett strategiskt utredningsarbete. Det 
ska poängteras att en översiktsplan inte är juridiskt bindande varför det inte är något formellt fel att 
frångå VINNA-planen innehåll, det ska däremot motiveras varför så sker, vilket därför görs genom 
detta bostadsplaneringsprogram.

Så här långt har all expansion varit i form av villor, men lägenheter i parhus är under planering, men 
det fi nns efterfrågan på hyreslägenheter varför även sådana lägen också bör pekas ut.

7.6 Bostadsbyggande i övriga kommunen
Efterfrågan på bostäder och då främst tomter för enfamiljshus är låg jämfört med Lanna-Hidinge och 
Fjugesta. I de fall nyproduktion sker är det utan undantag personer med koppling till en viss plats, 
vanligen familj- och släktförhållanden eller markägande.

Ett exempel där en enskild markägare genomför planläggning är Hackvads Bo, som omfattar 7 nya 
villatomter, alternativt 10-12 radhus eller marklägenheter. Det går även att göra en kombination av de 
båda. Planen förväntas vara klar under våren 2017.

De nya LIS-områdena, se nedan, kan komma att öka intresset för bostadsbyggande i de strandnära 
områden som pekats ut men bedömningen är att det inte kommer innebära någon dramatisk föränd-
ring.

I översiktsplanen slogs fast att kommunen inte avser att ta några initiativ till planläggning och byg-
gande utanför de tre tätorterna. Delvis beroende på efterfrågan, delvis på att kommunen inte äger 
någon exploaterbar mark utanför de tre tätorterna.
 
Ett nytt ställningstagande avseende kommunala initiativ görs nu för Lekhyttan. Med tanke på den 
explosionsartade utvecklingen i Lanna-Hidingeområdet, där möjligheterna till fortsatt expansion nu 
är begränsade, görs en initial planeringsinsats för området vid Lekhyttan. Lekhyttan ligger invid E18 
och har utmärkta kommunikationer både mot Örebro och Karlskoga. Längs med Lekhytteån fi nns ett 
godkänt LIS-område. Kommunen äger i nuläget ingen mark i Lekhyttan och byn är ännu inte anslu-
ten till allmänt vatten och avlopp. Riksintresse för kulturmiljövård och naturvård fi nns ställer vissa 
krav på var och hur byggande kan ske. Det eventuellt framtida järnvägsstråket för Nobelbanan, där 
en fördjupad översiktsplan är under framtagande, berör Lekhyttan i den del som ligger norr om E18. 
Ett programarbete föreslås inledas omgående för att utreda möjligheterna att utveckla Lekhyttan som 
bostadsort.

Sedan tidigare fi nns en detaljplan i Hidingebro med byggrätt för ett betydande antal villatomter. 
Markägarförhållandena måste dock hanteras om exploatering ska ske.

7.7 Bebebyggelsetäthet, hustyper, energiprestanda, och 
social boendemiljö
Inga förändringar jämfört med översiktsplanens ställningstaganden.
Noteras bör dock att riksdagen beslutat att kommunerna inte längre kan begära strängare krav än 
nationell lagstiftning. Det kan bl a gälla energiprestanda i bostäder.
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7.8 Landsbygdsutveckling och strandnära boende
Under 2016 har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen antagits avseende s k LIS-områden (lands-
bygdsutveckling inom strandnära områden) vilket öppnar vissa nya bostadslägen. Totalt rör det sig 
om 10 LIS-områden. För 5 av områdena är syftet att närheten till vatten inte ska försvåra naturlig för-
tätning. Dessa är Lekhyttan, Vekhyttan, Hidingebro, Kvistbro/Gropen samt Mullhyttan. Här förväntas 
inga egentliga exploateringar. Lillsjöstrand avser endast lägergårdsverksamheten. Återstår 4 områden 
vid Multen och Storbjörken där det möjligen kan tillkomma ett antal nya bostadshus. Utifrån det 
totala behovet av nya bostäder på kort sikt torde dock detta ha begränsad betydelse. Se nedan för 
konvertering från fritidshusboende till åretruntboende. 

Karta ovan visar hur de 10 av länsstyrelsen godkända LIS-områdena i Lekebergs kommun. Inom avgränsade 
LIS-områden kan under vissa omständigheter undantag från strandskyddsreglerna göras. Område 1 omfattar 
inga lättnader för bostadsbyggande.
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Område som länsstyrelsen bedömt
vara lämpligt för LIS

Område där länsstyrelsen bedömt att
delar av området är lämpligt för LIS
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  7.9 Fritidshusboende
De nya LIS-områdena bidrar till att nya fritidshus enklare kan tillkomma men en större potential 
fi nns i planläggas för konvertering av fritidshus till åretruntboende. I princip handlar det om att 
husen får byggas större och kan byggas om enligt ägarnas önskemål. Förändringstakten är begränsad 
men viktig i dessa områden där utvecklingen på bostadsmarknaden i övrigt är liten.
Även om antalet är litet (och svårt att spåra) tillför den här kategorin en del bostäder utanför de båda 
expansionsorterna, främst runt Mullhyttan och i någon mån vid Leken.

Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande 
ställningstaganden

• Med utgångspunkt från dimensionerande befolkningsökning bör 
 35-45 bostadsenheter per år tillkomma varav minst hälften bör 
 utgöras av tomter för villabyggande.

• Nuvarande brist på smålägenheter i Fjugesta avhjälps.

• Den fördjupade översiktsplan (FÖP) som gäller för Lanna-Hidinge-
 området, inkluderande även Skärmartorp och Hidingebro, och som är
 gemensam med Örebro kommun där den även omfattar Vintrosa och 
 Latorp, (VINNA-planen), bör med anledning av den snabba utveck-
 lingen i Lanna och att den inte alls beaktar en eventuellt framtida 
 järnväg (Nobelbanan) förnyas i den del som avser berörda delar av 
 Lanna. Resterande delar av VINNA-planen kan lämnas oförändrade.

• I avvaktan på en förnyelse av del av VINNA-planen, samt att en för-
 djupad översiktsplan för Nobelbanan sannolikt antas under 2018 och 
 därmed ger vissa nya planeringsförutsättningar, är det nödvändigt att 
 tillåta vissa avvikelser gentemot VINNA-planen för att inte hämma till-
 komsten av nya bostäder eller förhindra en nödvändig utveckling av 
 Lanna-Hidingeområdet.

• Avvikelser från VINNA-planen ska kommuniceras med Örebro kommun.

• Ett programarbete inleds omgående med syfte att utreda möjligheterna 
 att utveckla Lekhyttan som bostadsort.
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Offentlig service 
– utveckling inom vård och omsorg

Ställningstaganden beslutade i ÖP 2014 (Kap 9.2)

Aktuella beslutsförutsättningar 2017
De bedömningar som gjordes i översiktsplanen anses vara korrekta även idag. De 2-3 år som pas-
serat innebär dock att tidpunkten för att möta behovet genom att inleda planering och bygga är nära 
förestående. Boendefrågan kopplat till fl ykting mottagning och bostadslösa behandlades dock inte 
specifi kt i översiktsplanen, aktuella beslutsförutsättningar för dessa grupper redovisas under egna 
rubriker nedan.

Region Örebro län har i samverkan med länets kommuner studerat det framtida behovet av vård- och 
omsorgsboende, vilket inkluderar permanenta platser för korttidsvård. 
Det fi nns fl era olika beräkningsmodeller för att bedöma det framtida behovet varav en har fått utgöra 
huvudalternativet och utgör utgångspunkt för Lekebergs antaganden. I huvudalternativet beräknas 
det tillkommande behovet av vård och omsorgsplatser i Lekeberg vara under 10 fram till 2020 och 
närmare 50 platser fram till 2030.

Kommunens bedömning är att det fi nns planberedskap för att möta alla kända behov av särskilda bo-
enden under den närmaste 5-årsperioden. Dels på olika platser i Fjugesta, dels i Lanna invid skolan.

Service till äldre
Det fi nns idag 80 lägenheter/platser för vård- och omsorgsboende på Linden och Oxelgården. Genom 
byggande av 12 lägenheter i en ny gruppbostad (8+4 lägenheter) i Fjugesta Södra (klar 2017), kan 
platser frigöras på Oxelgården. Kompletterat med ytterligare effektivisering i befi ntligt bostadsbe-
stånd täcks en del av behovet av vård- och omsorgsboende fram till 2020. 

Det 10-tal lägenheter i trygghetsboendeform som är under planering bedöms, om de förverkligas, 
också lätta något på trycket att skapa rena vård- och omsorgsplatser. Anledningen till detta är att 
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• Kommunen bör ha planberedskap för att möta behov av särskilda
 boenden, främst gruppboenden och vårdboenden.

• Kommunen ska verka för att byggande av alternativa äldreboenden 
 (individuellt boende med viss service) både i kommunal och privat 
 regi ska kunna ske.

• Kommunen är positiv till att använda boendeformer där kommunen 
 har ett direkt eget ansvar, t ex gruppboenden, som hävstång för att 
 åstadkomma ordinarie bostadslägenheter i de delar av kommunen 
 där det inte fi nns marknadsmässiga förutsättningar att åstadkomma 
 detta som självständiga projekt.
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boende med vårdbehov kan bo kvar längre i en för ändamålet bättre disponerad lägenhet än vad som 
vanligen är möjligt i vanliga lägenheter och villor.

För att täcka hela behovet är vård- och omsorgsplatser fram till 2020 är bedömningen i detta scenario 
att 10-talet lägenheter måste tillkomma i form av nyproduktion. Så få platser är dock för litet för att 
driftmässigt fungera som en egen enhet, alltså krävs kompletterande lösningar.

En utredning pågår i skrivande stund som syftar till att hitta den långsiktigt mest fördelaktiga lös-
ningen för kommunen. Nuvarande vårdlägenheterna vid Linden är inte helt ideala för sitt ändamål 
och utredningen har utmynnat i minst fem alternativ, från utökning av antalet vårdplatser till om-
byggnad till vanliga lägenheter och nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende. Bedömningen är att 
antalet platser i ett nytt vårdboende måste uppgå till minst 54 platser ifall Linden ska ersättas.

Service till funktionshindrade.
Av de 12 lägenheter i gruppboende (LSS) som uppförs vid Fjugesta Södra och som beskrivs ovan är 
fördelade på 8 i en huvudbyggnad och 4 i två fl ygelbyggnader, samtliga avsedda för personer med 
funktionsnedsättningar. 

Det bedöms inom 5 år fi nnas behov av ytterligare ett antal lägenheter för personer med funktions-
nedsättning. Huvudspåret här är att söka samarbete med Örebro kommun för att t ex bygga ett nytt 
gruppboende i Lanna som även kan täcka behovet i Vintrosa/Latorp.

En annan möjlighet är att bygga ett gruppboende med 6-8 lägenheter men där några av dessa under 
en övergångstid används med annan inriktning, t ex som vanliga hyreslägenheter. Under 6 lägenheter 
är en för liten enhet driftmässigt.

Översiktsplanens ställningstagande att använda den här typen av boende som hävstång för att i ett 
samordnat byggprojekt tillskapa vanliga lägenheter bör övervägas. Svårigheten att få till nyproduk-
tion av bostäder är framförallt tydlig i Mullhyttan varför orten bör vara prioriterad.
I Lanna saknas idag hyresrätter i princip helt men möjligheten att fi nansiera lägenheter bedöms ändå 
vara större här, utan samordning med byggande av särskilda boenden. 

Bostadsbyggandets påverkan på förskola och skola
En konsekvens av ett ökat antal barnfamiljer fl yttar in i kommunen är att barnomsorg och skolverk-
samhet påverkas. Kommunen har ansvar för att se till att antalet platser i förskola/skola räcker till. I 
områden där ett omfattande bostadsbyggande sker på mycket kort tid behöver kommunen även pla-
nera för förskole- och skolverksamhet och eventuell utbyggnad. I Lanna-Hidingeområdet där bygg-
nationen mest består av villor är det i huvudsak barnfamiljer som fl yttar in och påverkar behovet av 
förskoleplatser samt skol- och fritidsverksamhet.  Med den byggnadstakt som hållits det senaste året 
kan en ökning inom barnomsorgen bli så stor som 30 barn och för skolan 10-15 skolbarn per år bara 
i Lanna-Hidinge. 

När det gäller utbyggnad av lägenheter, främst i Fjugesta, är infl yttarna i större utsträckning äldre 
som säljer sin villa där barnfamiljer i sin tur fl yttar in. Med ökat bostadsbyggande måste planeringen 
för utökad barnomsorg och skola ske även i Fjugesta. Lekebergsskolan årskurs 7-9 kommer helt 
säkert att få ett kraftigt ökat elevantal från läsår 2023-2024 med anledningen av det omfattande bo-
stadsbyggandet i Lanna-Hidingeområdet. 

För att skapa ett uthålligt byggande förordas ett fl exibelt tänkande kring hur de lokaler som byggs för 
förskola/skola i en framtid ska kunna användas för annan kommunal verksamhet, äldreboende eller 
för försäljning som vanliga bostäder.
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Utifrån de senaste årens erfarenheter i Lanna-Hidingeområdet utgör ca 80 % av infl yttade barnfa-
miljer, där barn i förskoleåldern är i klar majoritet (uppskattad fördelning 70/30). I Fjugesta liksom 
i övriga kommunen bedöms andelen barnfamiljer vara lägre men uppskattningen är 50 %, även det 
utifrån erfarenhet. Antal barn per familj/kvinna (fertiliteten) i Sverige är 1,85 för år 2015. I Leke-
bergs kommun är fertiliteten högre, 2,36 för 2015. Även över tid 20 år har fertiliteten i Lekeberg 
varit högre än riksgenomsnittet. Trenden är en något sjunkande fertilitet de senaste 3-4 åren både i 
riket och i Lekeberg. Beräkningsnivån för 2018-2022 har i detta dokument satts till 2,20.

Tabellen visar fertiliteten i Lekebergs kommun jämfört riksgenomsnittet under åren 1995-2015. Fertiliteten ligger 
generellt högre eller mycket högre i Lekeberg jämfört med riket. Från toppen i slutet av 00-talet harfertiliteten 
sjunkit något både i riket och i Lekeberg.

Bostadsplaneringsprogrammet utgår från en befolkningsökning på 100 personer för perioden 2018-
2022. Huvuddelen av ökningen bedöms ske i Lanna-Hidingeområdet och större delen i övrigt i 
Fjugesta. Om fördelningen sätts till 65 % i Lanna-Hidinge och 35% i övriga kommunen, och med 
hänsyn till fertilitet och andelen barnfamiljer enligt ovan, skulle utfallet bli 30-45 platser i förskola 
och skola per år. Fördelningen bedöms bli 20-30 förskoleplatser/år respektive 10-15 skolplatser/år 
men med en förskjutning åt fl er skolplatser längre fram.

En något fylligare förklaring till beräkningsmodellen fi nns i bilagan Planeringsunderlag (i skrivande 
stund är bilagan inte färdigställd).

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lekeberg 2,11 1,94 1,87 1,54 1,47 1,76 2,16 1,85 2,59 2,18 2,34 2,40 2,37 3,04 2,26 3,08 2,87 1,96 2,25 2,39 2,36

Riket 1,72 1,59 1,52 1,51 1,50 1,55 1,57 1,65 1,72 1,76 1,78 1,86 1,89 1,91 1,94 1,99 1,91 1,91 1,89 1,88 1,85

Summerad fruktsamhet (fertilitet) för kvinnor under perioden 1995-2015
källa SCB
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Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande 
ställningstaganden

• Kommunen bedömer att planberedskap fi nns för alla kända behov av 
 särskilt boende under den närmaste 5-årsperioden.

• Tillkommande behov av vård- och omsorgsplatser bedöms delvis kunna
 mötas genom effektiviseringar ifall lägenheter av så kallad trygghetsbo-
 endekaraktär tillkommer.

• För att täcka hela behovet av vård- och omsorgsplatser fram till 2020 
 bedöms ett 10-tal lägenheter tillkomma i form av nyproduktion.

• Ifall Linden byggs om till trygghetsboende/seniorlägenheter/vanliga 
 lägenheter och ersätts av ett nytt vårdboende krävs minst 54 platser för 
 att att täcka behovet av nya vård- och omsorgsplatser den närmaste 
 5-årsperioden.

• Kommunens huvudspår för att möta kommande behov av lägenheter för
 personer med funktionsnedsättningar (LSS) bör vara genom samarbete 
 med Örebro kommun och med lokalisering i Lanna.

• Kommunen bör alternativt planera för att ett gruppboende med 6 lägen-
 heter för personer med funktionsnedsättningar (LSS) kan byggas med 
 placering i Mullhyttan, där delar av lägenhetsbeståndet på kort sikt kan 
 användas som ordinarie bostäder.

32     Bostadsplaneringsprogram Lekebergs kommun - remissversion     
Page 162 of 395



Andra företeelser som påverka bostads-
försörjningen
Under denna punkt belyses ett antal företeelser som påverkar bostadsförsörjningen i kommunen men 
som inte fi nns specifi kt omnämnda i gällande översiktsplan (ÖP).

Situationen för bostadslösa
Det fi nns tre kategorier av bostadslösa:
• Hemlösa som saknar tak över huvudet (sover ute, hos vänner, härbärge, vandrarhem osv)

• Saknar eget kontrakt (andrahandskontrakt med socialtjänsten eller tillfälliga kontrakt, inne 
 boendekontrakt)

• Personer som befi nner sig i behandling och inte har någon bostad att komma hem till. 

Hemlösa
Exempel på personer som hamnar i den denna kategori är personer med psykisk ohälsa, personer 
med missbruksproblem och våldsutsatta personer. För personer med de här problembilderna har 
kommunen och socialtjänsten ett ansvar att utreda och på olika sätt vara behjälplig med att ordna ett 
boende i någon form.
Till kategorin kan även höra så kallade egenbosättare (Ebos) och EU-migranter där kommunen inte 
har något ansvar att ordna boende.

Saknar eget kontrakt
Kommunen har ett ansvar och socialtjänsten utreder situationen för den enskilde och varför de blivit 
bostadslösa. Boendestöd kan vid behov erbjudas. Har personerna bostadssocialt kontrakt med social-
tjänsten är syftet att de efter en tid ska få ta över förstahandskontraktet. 

Personer i behandling
Kommunen har ett ansvar och socialtjänsten utreder situationen för den enskilde och varför de blivit 
bostadslösa. Finns det tydliga svårigheter kan de erbjudas stöd av socialsekreterare för att få hjälp 
att söka bostad. Socialtjänsten ger uppdragstagaren (HVB, familjehem, stödboende etc) som mål i 
vårdplanen att hjälpa personen att söka boende under tiden för placering.

Sammanhållen strategi
Den rena bostadslösheten i Lekebergs kommun är inte omfattande men det är ett växande problem. 
Rent hemlösa är en handfull, därutöver ett 15-tal utan egna kontrakt. Det fi nns behov av att ta fram 
en sammanhållen strategi för hur kommunen ska arbeta med frågor som rör bostadslösa. I det arbetet 
bör även brister i dagens bostadsförsörjning identifi eras. Till exempel har Lekebergs kommun inga 
egna boenden som kan användas för stödboende eller som så kallade ”lågtröskelboenden”. Det är 
viktigt att fi nna samarbete och samverkan med hyresvärdar och andra partners för att få fungerande 
åtgärder. 
Socialförvaltningen har fått ett uppdrag att utreda det generella behovet hos alla grupper av så kallad 
social förtur till bostäder.
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Bostadsfrågor kopplat till fl yktingsituationen
Under den här punkten behandlas särskilda boendefrågor kopplat till fl yktingsituationen. Ordinär 
invandring utgör en naturlig del av bostadsmarknaden och ingår i ovanstående avsnitt,

Flyktingvågen hösten 2015
Den våg av fl yktingar som kom till Sverige hösten 2015 har efter nationella beslut om en betydligt 
stramare fl yktingpolitik avstannat i det närmaste helt redan innan årsskiftet 2015/2016. Det fi nns 
dock många asylsökande på fl yktingboenden som succesivt erhåller uppehållstillstånd och som ska 
slussas ut i samhället och erhålla ett vanligt boende. En ny lag - Lag om mottagande av vissa invand-
rare för bosättning (SFS 2016:38), vanligen benämnd Bosättningslagen - fördelar efter anvisning 
fl yktingar till samtliga kommuner, dock med hänsyn bl a till hur många fl yktingar som tidigare kom-
mit till kommunen. Detta gör Lekebergs kommuns andel förhållandevis stor jämfört med det totala 
antalet invånare. Fördelningen för 2017 är 34 personer. Utöver detta tillkommer enligt prognos ca 50 
s k självbosättare, d v s totalt ca 85 personer. Enligt länsstyrelsen är ca 50 % av dessa s k självhushåll 
men den siffran är mycket osäker. 
Eftersom ovanstående siffror avser 2017 ska de inte adderas till eller räknas in i befolkningsöknings-
siffran 100 som avser åren 2018-2022. Det fi nns en hel del som talar för att andelen anvisade och 
självbosättare kommer minska så småningom varför utfallet för åren 2018-2022 är så osäkert att de 
inte inkluderas i planeringssiffran 100. Detta måste beaktas och utfallet bevakas framöver.

Med en omsättning på ca 7 lägenheter per månad i det kommunala bostadsbolaget Lebo fi nns sanno-
likt tillgång till erforderligt antal lägenheter genom viss förtur (se även stycket om bostadslösa nedan 
angående social förtur generellt). Det fi nns dock ett underskott på smålägenheter som periodvis kan 
orsaka problem. Privata aktörer tar genom avtal i nuläget en stor del av ovan beskrivna bosättare. Yt-
terligare avtal med privata aktörer ska eftersträvas men privata hyresvärdar bedöms ha lägre omsätt-
ning än Lebo. Behovet bedöms med nuvarande kunskap vara 2-3 lägenhet per månad, åtminstone 
för första delen av 5-årsperioden. Därefter är det omöjligt att avgöra hur situationen kommer bli. Om 
behovet ligger kvar på den nivå som beskrivs ovan bör det inte fi nnas behov av nyproduktion för att 
klara bostadsförsörjningen för denna grupp.

Ensamkommande barn
Kommunen har fullt ansvar för de ensamkommande barn (EKB) som kommer till kommunen, även 
om de som placeras i olika former av boende i andra kommuner. Även här har tillströmningen nästan 
helt avstannat sedan årsskiftet 2015/2016. För dagen (okt 2106) har kommunen ansvar för totalt 55 
barn, varav 20 bor i Lekebergs kommun, i HVB-hem eller i familjehem. De fl esta utanför kommunen 
fi nns i Laxå kommun. Det fi nns inga planer på att ”ta hem” några av dessa barn.
Från 1 juli 2017 ändras ersättningsreglerna för ensamkommande barn. Dels blir ersättningen lägre, 
dels ges ersättning bara upp till att de fyllt 18 år jämfört med 21-år idag. De som är äldre än 18 år 
kan dessutom inte placeras i HVB-hem utan ska fl ytta till stödboende, egna bostäder, folkhögskola 
eller liknande. Många av de ensamkommande barn som kommunen har ansvar för fyller 18 år under 
2017.

Med utgångspunkt från de nya lägre ersättningsnivåerna kommer placering av ensamkommande barn 
främst att ske i Lekebergs kommun. Med anledning av sänkt åldersgräns för boende på HVB-hem 
bedöms det fi nnas ett större behov av mindre lägenheter. En prognos är dock mycket svår att göra 
eftersom det är omöjligt att förutse hur många av de som fått uppehållstillstånd och som genom att 
de fyller 18 år även blir myndiga, som kommer stanna i Lekebergs kommun.
En mycket grov bedömning är dock att det bör tas höjd för ett 10-tal boenden för 2017 och för 2018 
men att behovet sedan avtar ifall antalet nya ensamkommande barn inte ökar dramatiskt igen. Denna 
grupp omfattas inte av förtur, detsamma gäller för så kallade självbosättare (EBOS).
Bygglov är sökt för ett privat HVB-hem i Lanna.
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Eventuellt nya fl yktingströmmar
De oroshärdar som fi nns i världen och då främst i Syrien och några länder till i mellanöstern ser inte 
ut att lösas på kort sikt. Utifrån detta skulle nya fl yktingvågor kunna bli aktuella. Den nya restrikti-
vare hållning i fl yktingfrågan som antagits i Sverige, tillsammans med att även andra länders restrik-
tioner gör det mycket svårt att ta sig hit, gör det osannolikt att en så omfattande tillströmning skulle 
ske igen. Det fi nns dock en inte oväsentlig kritik mot de nya restriktivare bestämmelserna som skulle 
kunna förändra situationen.

Bedömningen är att kommunen i dagsläget inte bygger särskilda bostäder riktat till fl yktingar, tillfäl-
liga eller med lägre standard. Det är dock omöjligt att avgöra hur behov ser ut i slutet av 5-årsperio-
den. Däremot fi nns planlagd kommunal mark i tillräcklig omfattning ifall det på nytt skulle uppstå en 

Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande 
ställningstaganden

• Kommunen initierar ett arbete med att upprätta en strategi, riktlinjer och
 en handlingsplan för hur handläggning av frågor som rör bostadslösa 
 ska gå till samt att i det arbetet identifi era brister i bostadsförsörjningen 
 för gruppen bostadslösa som bör åtgärdas.

• Behovet av lägenheter till personer som fått uppehållstillstånd och som
 anvisats kommunen enligt Bosättningslagen (SFS 2016:38) ska ske 
 genom f avtal med privata fastighetsägare och förtur till lägenheter i det  
 kommunala bostadsbolaget. 
 
• Kommunen ska tillse att det fi nns en anpassad och förberedd mark-
 reserv i det fall bostäder måste ordnas med kort varsel, i form av 
 moduler.
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Sammanställning av planeringsobjekt och 
byggprojekt inom bostadsförsörjningsområdet
Nedan redovisas i bedömd kronologisk ordning vilka planeringsobjekt och byggprojekt som i skrivande 
stund (dec 2016) är aktuella eller kan bli aktuella inom den närmast 5-årsperioden. Sammanställningen ska 
inte tolkas som att alla objekt/projekt kommer genomföras. Högst troligt är att något/några faller bort och att 
något/några kommer till som inte är kända idag. Av det skälet har inga årtal angivits i sammanställningen, 
undantaget där byggprojektet pågår eller kommit så långt att genomförandet är garanterat. Sammantaget 
visar bilden att kommunen har goda förutsättningar att klara bostadsförsörjningen under perioden.

Planering
Pågående eller med uppdrag
Lanna-Hidinge (Sälven)  detaljplan 30-tal radhus/lägenheter i parhus, alt 15 villatomter
Hackvads Bo    detaljplan 7-12 villor/radhus/markbostäder
Lanna-Hidinge (Lanna Valley) detaljplan möjliggöra parhus på nuvarande villatomter
Lanna-Hidinge (Sälven)  detaljplan möjliggöra parhus på nuvarande villatomter
Fjugesta – torghuset   detaljplan 15-tal lägenheter i fl erfamiljshus (utöver ett 15-tal
       lägenheter i befi ntlig detaljplan)

Planbesked under handläggning eller förfrågan
Lanna-Hidinge (Lanna Hills)  detaljplan utökning med ett 10-tal villatomter
Lekhyttan    program strategisk utredning av möjligheter för bostadsbyggande
Lanna-Hidinge   detaljplaner villatomter och fl erfamiljshus

Byggande
Pågående projekt
Fjugesta Södra    gruppboende  12 lägenheter (pågår, klart 2017)
Fjugesta – Norrgårdsvägen  fl erbostadshus  36 lägenheter (pågår, klart 2017)

Planerade projekt
Fjugesta Södra    trygghetsboende 10-tal lägenheter
Fjugesta Södra    fl erbostadshus  30-tal lägenheter
Fjugesta – Norrgårdsvägen  fl erbostadshus  32 lägenheter
Fjugesta    vårdboende

Byggklar mark
Lanna-Hidinge   villor   40-tal byggklara tomter under försäljning
Fjugesta    villor   10-tal byggklara tomter
Mullhyttan    villor    3-4 byggklara tomter
Mullhyttan - Sandgrens Backe markbostäder  byggklar mark (inget aktuellt projekt för närva 
        rande)
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (2)

Dnr: KS 16-265

Tjänsteskrivelse – Medborgarundersökning 2016

   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har deltagit i Medborgarundersökning 2016. Undersökningen har 
genomförts av SCB och är en attitydundersökning som syftar till att vara ett av flera 
verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun samt 
identifiera vilka områden som bör förbättras. Lekebergs kommun deltog även i 
undersökningen 2014 och 2010 vilket möjliggör jämförelse av resultatet och analys 
av förändring över tid. Datainsamlingen pågick mellan den 5 september och den 8 
november. Ett urval på 600 personer i åldrarna 18 – 84 år i kommunen tillfrågades.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun har deltagit i Medborgarundersökning 2016. Undersökningen 
består av tre delar:

 Medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på 
 Medborgarnas syn på kommunens olika verksamheter
 Medborgarnas syn på inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex mellan 0 till 100. Gränsen för 
”nöjd” går vid 55, ”mycket nöjd” 75 eller högre. Betygsindex under 40 klassas som 
”inte godkänt”

2 Analys
Totalt sett är medborgarna i Lekeberg nöjdast i hela länet avseende trygghet, högt 
förtroende för politiken samt bra arbetsmöjligheter.

Betygsindex för hur medborgarna bedömer Lekebergs kommun som en plats att bo 
och leva på blev 66, vilket är ett högre betyg än genomsnittet. 60 procent av 
medborgarna i Lekeberg kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till 
kommunen, medan 9 procent vill avråda från det. Medborgarna är mer nöjda med 
utbildnings- och arbetsmöjligheter samt känner sig tryggare jämfört med andra 
kommuner.

Avseende hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter landade 
betyget på 56, vilket inte är säkerställt högre eller lägre jämfört med 
genomsnittsresultatet. Upplevelse av tillgänglighet och bemötande i sin kontakt med 
kommunen blev 61. Äldre är mer nöjda med detta än yngre. Kommunens miljöarbete 
har fått ett betydligt högre betygsindex jämfört med tidigare år och människor är 
nöjda med förskolan. Missnöje finns med vatten och avlopp samt sophämtning.

Medborgarnas syn på inflytande på kommunala beslut och verksamheter fick ett 
betygsindex på 46. Gränsen för ”nöjd” uppnås alltså inte i denna del av 
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undersökningen. Trots detta klarar sig Lekeberg bättre än övriga kommuner där 
snittet ligger på 40. Faktorer som bidrar till nöjdheten med inflytande är kontakt, 
påverkan och förtroende. Äldre personer upplever i större utsträckning möjlighet till 
inflytande än yngre. Mellan kvinnor och män är skillnaden endast marginell. 

Analys av de öppna svaren visar att medborgarna helst vill att kommunen lägger mer 
fokus på bland annat underhåll av gator och vägar, uppföra fler lekparker, ökad 
tillgänglighet på återvinningscentralen, kompetenshöjning hos lärare samt bygga fler 
gång- och cykelvägar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Helen Ekman
Kommundirektör Handläggare
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 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2016        

SCB:s medborgarundersökning  
hösten 2016 
Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges 
kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. 

Sammanlagt deltog 81 kommuner hösten 2016. Sedan under-
sökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 265 av 
landets kommuner deltagit och 242 av dessa har deltagit mer än en 
gång. Kommunernas resultat är tillgängliga 
via www.scb.se/medborgarundersokningen. 

I denna rapport redovisas resultatet för Lekebergs kommun. 
Undersökningen genomfördes mellan den 5 september och den 8 
november 2016. Ett urval på 600 personer i åldrarna 18 – 84 år 
tillfrågades och av dessa besvarade 49 procent enkäten.  

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 136 
kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2016.  

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 
(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala 
nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av 
den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar 
till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland 
kommunens medborgare. 

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg 

• Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om 
kommunen som en plats att bo och leva på. 

• Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om 
kommunens olika verksamheter.  

• Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om 
medborgarnas inflytande på kommunala beslut och 
verksamheter. 

• Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.  

• Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg 
och 10 är högsta betyg. 

• Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka 
kan variera mellan 0 och 100.  

• Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen 
för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket 
nöjd”. 

För att avgöra om skillnader i betygsindex är statistiskt säkerställda 
används följande förfarande: om intervallen (indexvärdet ± 
felmarginalen) för två indexvärden inte överlappar varandra är 
skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om 
intervallen för två betygsindex tangerar varandra anses skillnaden 
vara statistiskt säkerställd. Alla kommenterade skillnader mellan 
kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt 
säkerställda om inget annat anges. 

En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan.
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Del A. 
Hur ser medborgarna på Lekebergs 
kommun som en plats att bo och leva på?  
(Nöjd-Region-Index) 
 
Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt frågeområdena 
efter sina betygsindex för Lekebergs kommun. Hösten 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nöjd-Region-Index 

• Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur 
medborgarna bedömer Lekebergs kommun som en plats att bo och 
leva på blev 66.  

• För Lekebergs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen 
för frågeområdena Fritidsmöjligheter samt Bostäder som kan höja 
helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.  

• 60 procent av medborgarna i Lekebergs kommun kan starkt 
rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-
10 på den 10-gradiga skalan) medan 9 procent vill avråda från det 
(betyg 1-4 på den 10-gradiga skalan).  

Lekebergs kommun Betygsindex Felmarginaler

NRI 66 ±2,6
Rekommendation 75 ±3,0
Trygghet 69 ±3,2
Utbildningsmöjligheter 66 ±3,3
Arbetsmöjligheter 60 ±3,3
Bostäder 60 ±2,5
Kommersiellt utbud 59 ±3,0
Fritidsmöjligheter 57 ±2,4
Kommunikationer 54 ±2,4
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Skiljer sig Lekebergs kommun från samtliga 
deltagande kommuner?  
 
Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och fråge-
områdenas betygsindex för Lekebergs kommun samt för samtliga 136 kommuner i 
undersökningsomgångarna våren eller hösten 2016. 

 
 

 

 

 

 

NRI för samtliga 136 kommuner som var med i undersökningen hösten  
eller våren 2016 blev 60. NRI för Lekebergs kommun är högre jämfört 
med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation högre. 

… Arbetsmöjligheter högre. 

… Utbildningsmöjligheter högre. 

… Bostäder högre. 

… Kommunikationer lägre. 

… Kommersiellt utbud lägre. 

… Fritidsmöjligheter lägre. 

… Trygghet högre.  
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Skiljer sig Lekebergs kommun från 
deltagande kommuner i samma 
storleksklass?  
 
Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas 
betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 136 kommuner i undersöknings-
omgångarna våren eller hösten 2016. 

  

Kommunens storlek. Antal invånare  
Samtliga 

136 
kommuner  

 
Kommun-
resultat 

Färre 
än 

10 000 

10 000 
– 

14 999 

15 000 
– 

19 999 

20 000 
– 

29 999 

30 000 
– 

49 999 

50 000 
eller 
fler 

NRI 59 58 56 60 62 63 60 66 

Rekommendation 61 61 58 64 67 69 64 75 

Arbetsmöjligheter 46 50 49 54 56 58 53 60 

Utbildnings-
möjligheter 47 52 55 59 63 72 60 66 

Bostäder 53 50 52 53 53 51 52 60 

Kommunikationer 52 54 58 61 64 66 60 54 

Kommersiellt 
utbud 60 59 61 62 64 70 64 59 

Fritidsmöjligheter 56 56 57 60 62 67 61 57 

Trygghet 61 59 53 55 55 55 56 69 

ANTAL 
SVARANDE 4 655 8 842 7 216 11 425 12 718 18 098 62 954 294 

ANTAL  
KOMMUNER 17 24 14 22 25 34 136  

 

 

NRI för kommunerna i samma storleksklass (färre än 10 000 invånare) 
blev 59. NRI för Lekebergs kommun är högre jämfört med 
genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. 

Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma 
storleksklass är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation högre. 

… Arbetsmöjligheter högre. 

… Utbildningsmöjligheter högre. 

… Bostäder högre. 

… Kommunikationer inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kommersiellt utbud inte säkerställt högre eller lägre. 

… Fritidsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. 

… Trygghet högre. 
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i Lekebergs 
kommun? 
 
Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) – Prioriteringsmatris för Lekebergs kommun.    
Hösten 2016. 

 

Frågeområden som bör Prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor 
påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex 
och har förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan på 
helhetsbetyget NRI. 

I en andra prioriteringsgrupp återfinns de frågeområden som hamnar 
uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa områden har 
förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. 

Frågeområden som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriterings-
matrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga 
betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI.  

Högst upp till vänster hamnar de frågeområden vars betygsindex kan 
Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effekt-
måttet ökar och frågeområdet hamnar då i den prioriterade delen av 
matrisen. 
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Jämförelser med tidigare år 
 
Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och fråge-
områdenas betygsindex för Lekebergs kommun. De tre senaste omgångarna 
kommunen deltagit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekebergs kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2007, 
våren 2010 och våren 2014. 

NRI för Lekebergs kommun blev 66 i årets undersökning. Det är inte en 
säkerställd förändring jämfört med våren 2014 då NRI var 67. 

För Lekebergs kommun har inga frågeområden fått säkerställt förändrade 
betygsindex jämfört med våren 2014.  

Indexet Rekommendation blev 75 för Lekebergs kommun i årets 
undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 
2014 då indexet Rekommendation var 72. 
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Frågeområdenas betygsindex efter kön och ålder 
Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt frågeområdenas betygsindex efter kön för Lekebergs kommun. Hösten 2016. 

  

Kön 
Samtliga 

Man Kvinna 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

NRI 65 ±4,7 68 ±4,9 66 ±2,6 

Rekommendation 73 ±5,4 77 ±5,4 75 ±3,0 

Arbetsmöjligheter 60 ±5,8 60 ±5,9 60 ±3,3 

Utbildningsmöjligheter 64 ±6,3 69 ±5,2 66 ±3,3 

Bostäder 61 ±4,7 58 ±4,8 60 ±2,5 

Kommunikationer 53 ±4,6 54 ±4,6 54 ±2,4 

Kommersiellt utbud 59 ±5,3 59 ±5,6 59 ±3,0 

Fritidsmöjligheter 55 ±4,5 59 ±4,7 57 ±2,4 

Trygghet 69 ±6,0 68 ±5,4 69 ±3,2 

ANTAL SVARANDE 144 150 294 
 
Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex efter ålder för Lekebergs kommun. Hösten 2016. 

  

Ålder 
Samtliga 

18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-84 år 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

NRI 51 ±13,0 64 ±6,4 69 ±7,3 68 ±7,2 68 ±6,7 67 ±6,2 73 ±8,5 66 ±2,6 

Rekommendation 59 ±13,4 80 ±7,9 77 ±8,8 78 ±8,3 70 ±8,4 75 ±6,3 80 ±9,3 75 ±3,0 

Arbetsmöjligheter 40 ±11,8 61 ±10,7 68 ±9,1 64 ±11,1 60 ±7,9 55 ±6,3 63 ±7,1 60 ±3,3 

Utbildningsmöjligheter 53 ±21,4 70 ±7,7 70 ±8,3 70 ±9,6 63 ±7,7 64 ±6,3 72 ±6,5 66 ±3,3 

Bostäder 46 ±11,9 65 ±6,2 65 ±7,4 63 ±8,0 59 ±6,3 53 ±5,8 61 ±7,3 60 ±2,5 

Kommunikationer 44 ±16,3 54 ±6,3 52 ±6,3 50 ±6,1 56 ±5,4 54 ±5,6 65 ±8,1 54 ±2,4 

Kommersiellt utbud 62 ±13,0 59 ±8,7 58 ±9,3 56 ±9,1 59 ±7,0 60 ±6,4 63 ±7,9 59 ±3,0 

Fritidsmöjligheter 45 ±11,9 55 ±7,1 54 ±7,6 63 ±6,2 59 ±5,7 58 ±5,4 59 ±9,0 57 ±2,4 

Trygghet 62 ±18,3 71 ±9,0 68 ±10,3 77 ±6,8 66 ±8,2 68 ±6,0 61 ±8,8 69 ±3,2 

ANTAL SVARANDE 12 32 36 34 58 87 35 294 
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Del B. 
Hur ser medborgarna i Lekebergs kommun 
på kommunens verksamheter?  
(Nöjd-Medborgar-Index) 
 
Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt 
verksamheterna efter sina betygsindex för Lekebergs kommun. Hösten 2016. 

 
 
 
 
 

Nöjd-Medborgar-Index 

• Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för 
hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Lekebergs 
kommun blev 56. 

• För Lekebergs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen 
för verksamheterna Äldreomsorgen samt Grundskolan som kan höja 
helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. 

• Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur 
medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det 
bemötande de får i sin kontakt med kommunen, blev 61 i Lekebergs 
kommun. 

 

  

Lekebergs kommun Betygsindex Felmarginaler

NMI 56 ±4,5
Bemötande och tillgänglighet 61 ±4,0
Räddningstjänsten 74 ±3,6
Vatten och avlopp 70 ±4,1
Renhållning och sophämtning 67 ±3,6
Förskolan 66 ±4,0
Kultur 65 ±2,7
Gymnasieskolan 61 ±3,5
Miljöarbete 60 ±4,3
Grundskolan 59 ±3,9
Äldreomsorgen 58 ±4,5
Idrotts- och motionsanläggningar 53 ±3,4
Stöd för utsatta personer 51 ±3,5
Gator och vägar 50 ±4,3
Gång- och cykelvägar 49 ±4,0
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Skiljer sig Lekebergs kommun från samtliga 
deltagande kommuner?  
 
Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet 
samt verksamheternas betygsindex för Lekebergs kommun samt för samtliga 136 
kommuner i undersökningsomgångarna våren eller hösten 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMI för samtliga 136 kommuner som var med i undersökningen hösten 
eller våren 2016 blev 54. NMI för Lekebergs kommun är inte säkerställt 
högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten … 

… Bemötande och tillgänglighet högre. 

… Förskolan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Grundskolan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gymnasieskolan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Äldreomsorgen högre. 

… Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre. 

… Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gång- och cykelvägar lägre. 

… Gator och vägar lägre. 

… Idrotts- och motionsanläggningar lägre. 

… Kultur högre. 

… Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. 

… Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. 

… Vatten och avlopp lägre.  
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Resultat Del B – Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 

 

Skiljer sig Lekebergs kommun från 
deltagande kommuner i samma 
storleksklass?  
 
Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt 
verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 136 kommuner i 
undersökningsomgångarna våren eller hösten 2016. 

  

Kommunens storlek. Antal invånare 
Samtliga 

136 
kommuner 

Kommun-
resultat 

Färre 
än  

10 000 

10 000  
-  

14 999 

15 000  
-  

19 999 

20 000  
-  

29 999 

30 000  
-  

49 999 

50 000  
eller 
fler 

NMI 52 52 51 55 56 57 54 56 
Bemötande och 
tillgänglighet 60 56 54 56 56 55 56 61 

Förskolan 66 64 62 64 64 62 64 66 
Grundskolan 56 58 54 56 59 57 57 59 
Gymnasieskolan 53 57 52 59 60 62 58 61 
Äldreomsorgen 54 52 51 49 51 47 50 58 
Stöd för utsatta 
personer 50 49 47 48 49 49 49 51 

Räddningstjänsten 74 74 73 76 75 77 75 74 
Gång- och 
cykelvägar 53 52 52 56 56 57 55 49 

Gator och vägar 52 52 52 56 56 57 55 50 
Idrotts- och 
motionsanläggninga
r 

58 57 56 61 61 63 60 53 

Kultur 59 58 59 63 62 67 62 65 
Miljöarbete 55 53 55 58 58 60 57 60 
Renhållning och 
sophämtning 66 65 65 67 67 67 66 67 

Vatten och avlopp 80 77 76 78 79 79 79 70 
ANTAL SVARANDE 4 655 8 842 7 216 11 425 12 718 18 098 62 954 294 
ANTAL KOMMUNER 17 24 14 22 25 34 136  

 

NMI för kommunerna i samma storleksklass (färre än 10 000 invånare) 
blev 52. NMI för Lekebergs kommun är inte säkerställt högre eller lägre 
jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma 
storleksklass. 

Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma 
storleksklass är betygsindexet för verksamheten … 

… Bemötande och tillgänglighet inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förskolan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Grundskolan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gymnasieskolan högre. 

… Äldreomsorgen inte säkerställt högre eller lägre. 

… Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre. 

… Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Idrotts- och motionsanläggningar lägre. 

… Kultur högre. 

… Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. 

… Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. 

… Vatten och avlopp lägre. 
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FÖ = Förskolan RÄ = Räddningstjänsten KU = Kultur
GR = Grundskolan G&C = Gång- och cykelvägar MI = Miljöarbete
GY = Gymnasieskolan G&V = Gator och vägar R&S = Renhållning och sophämtning
ÄL = Äldreomsorgen I&M = Idrotts- och motionsanläggningar V&A = Vatten och avlopp
ST = Stöd för utsatta personer

Vilka verksamheter bör uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i Lekebergs 
kommun? 
 
Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) – Prioriteringsmatris för Lekebergs 
kommun. Hösten 2016. 
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Gator och vägar, Stöd för utsatta personer, Miljöarbete, Gång- och 
cykelvägar, Idrotts- och motionsanläggningar 
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Jämförelser med tidigare år 
 
Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och  
Tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Lekebergs kommun.  
De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekebergs kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2007, 
våren 2010 och våren 2014. 

NMI för Lekebergs kommun blev 56 i årets undersökning. Det är inte en 
säkerställd förändring jämfört med våren 2014 då NMI var 54.  

Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Lekebergs 
kommun våren 2014 har verksamheten Miljöarbete fått högre 
betygsindex. 

Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 61 för Lekebergs kommun i 
årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med 
våren 2014. Då var indexet Bemötande och tillgänglighet 59.  
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Verksamheternas betygsindex efter kön 
 
Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt  
verksamheternas betygsindex efter kön för Lekebergs kommun. Hösten 2016. 

  

Kön 
Samtliga 

Man Kvinna 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

NMI 52 ±7,6 61 ±7,6 56 ±4,5 

Bemötande och 
tillgänglighet 59 ±6,9 62 ±7,0 61 ±4,0 

Förskolan 62 ±6,5 69 ±7,2 66 ±4,0 

Grundskolan 55 ±6,4 64 ±7,2 59 ±3,9 

Gymnasieskolan 55 ±7,3 68 ±4,7 61 ±3,5 

Äldreomsorgen 56 ±7,7 61 ±7,6 58 ±4,5 

Stöd för utsatta 
personer 47 ±6,1 54 ±6,2 51 ±3,5 

Räddningstjänsten 73 ±6,4 76 ±6,0 74 ±3,6 

Gång- och cykelvägar 48 ±6,6 51 ±7,2 49 ±4,0 

Gator och vägar 47 ±7,2 53 ±7,5 50 ±4,3 

Idrotts- och 
motionsanläggningar 47 ±5,9 59 ±6,2 53 ±3,4 

Kultur 61 ±5,0 69 ±5,0 65 ±2,7 

Miljöarbete 57 ±7,3 63 ±7,4 60 ±4,3 

Renhållning och 
sophämtning 65 ±6,4 69 ±6,2 67 ±3,6 

Vatten och avlopp 67 ±7,1 74 ±6,9 70 ±4,1 

ANTAL SVARANDE 144 150 294 
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Verksamheternas betygsindex efter ålder 
 
Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter ålder för Lekebergs kommun. Hösten 2016. 

  

Ålder 
Samtliga 

18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-84 år 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

NMI 47 ±23,3 43 ±13,5 59 ±11,4 70 ±12,7 47 ±9,4 59 ±9,7 70 ±9,5 56 ±4,5 

Bemötande och 
tillgänglighet 39 ±18,4 51 ±13,1 65 ±7,6 74 ±8,9 57 ±10,2 62 ±11,6 73 ±12,1 61 ±4,0 

Förskolan 56 ±16,7 62 ±13,6 66 ±13,4 74 ±9,7 59 ±6,5 68 ±8,8 73 ±7,7 66 ±4,0 

Grundskolan 52 ±15,0 45 ±12,6 67 ±12,4 67 ±11,4 55 ±6,7 63 ±8,7 64 ±10,5 59 ±3,9 

Gymnasieskolan 60 ±24,6 67 ±9,3 63 ±8,6 71 ±8,3 42 ±7,3 57 ±8,7 73 ±4,2 61 ±3,5 

Äldreomsorgen 44 ±29,0 53 ±13,0 63 ±7,6 72 ±9,5 51 ±11,6 54 ±11,7 72 ±10,5 58 ±4,5 
Stöd för utsatta 
personer 33 ±14,6 51 ±12,4 62 ±11,3 52 ±4,8 47 ±7,6 51 ±7,6 50 ±14,2 51 ±3,5 

Räddningstjänsten 68 ±13,7 85 ±6,4 81 ±9,0 65 ±12,0 69 ±9,8 73 ±9,0 77 ±12,4 74 ±3,6 

Gång- och cykelvägar 30 ±20,1 52 ±9,9 57 ±10,9 60 ±10,5 44 ±8,9 41 ±10,1 55 ±12,8 49 ±4,0 

Gator och vägar 36 ±19,9 51 ±10,9 57 ±12,4 52 ±10,7 46 ±10,4 52 ±10,5 46 ±14,2 50 ±4,3 

Idrotts- och 
motionsanläggningar 34 ±16,6 58 ±6,7 57 ±9,9 67 ±11,2 47 ±8,4 51 ±8,5 39 ±4,3 53 ±3,4 

Kultur 57 ±11,7 68 ±8,0 63 ±7,1 69 ±7,7 55 ±7,9 75 ±6,4 66 ±6,7 65 ±2,7 

Miljöarbete 47 ±20,5 55 ±13,9 67 ±10,5 65 ±13,0 54 ±8,9 60 ±9,7 68 ±9,6 60 ±4,3 

Renhållning och 
sophämtning 58 ±24,8 67 ±8,0 69 ±8,8 73 ±10,3 60 ±8,5 67 ±6,8 75 ±6,3 67 ±3,6 

Vatten och avlopp 77 ±7,5 64 ±15,1 71 ±10,0 73 ±13,8 62 ±10,0 71 ±7,8 83 ±8,4 70 ±4,1 

ANTAL SVARANDE 12 32 36 34 58 87 35 294 
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Del C. 
Hur ser medborgarna i Lekebergs kommun 
på sitt inflytande i kommunen? 
(Nöjd-Inflytande-Index) 
 
Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdena efter sina betygsindex för 
Lekebergs kommun. Hösten 2016. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nöjd-Inflytande-Index 

• Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för 
hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Lekebergs 
kommun blev 46.  

• För Lekebergs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen 
för frågeområdena Förtroende samt Påverkan som kan höja helhets-
betyget Nöjd-Inflytande-Index. 

  Lekebergs kommun Betygsindex Felmarginaler

NII 46 ±3,9
Kontakt 59 ±3,7
Information 54 ±4,1
Förtroende 52 ±4,2
Påverkan 46 ±3,9
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Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 

 

Skiljer sig Lekebergs kommun från samtliga 
deltagande kommuner?  
 
Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för 
Lekebergs kommun samt för samtliga 136 kommuner i undersökningsomgångarna 
våren eller hösten 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

NII för samtliga 136 kommuner som var med i undersökningen våren eller 
hösten 2016 blev 40. NII för Lekebergs kommun är högre jämfört med 
genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Kontakt högre. 

… Information inte säkerställt högre eller lägre. 

… Påverkan högre. 

… Förtroende högre. 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Förtroende

Påverkan

Information

Kontakt

NII

Betygsindex

Lekebergs kommun
Samtliga kommuner
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Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 

 

Skiljer sig Lekebergs kommun från 
deltagande kommuner i samma 
storleksklass?  
 
Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex efter 
kommunstorlek. Samtliga 136 kommuner i undersökningsomgångarna våren eller 
hösten 2016. 

  

Kommunens storlek. Antal invånare 
Samtliga 

136 
kommuner 

Kommun-  
resultat 

Färre 
än  

10 000 

10 000  
-  

14 999 

15 000  
-  

19 999 

20 000  
-  

29 999 

30 000  
-  

49 999 

50 000  
eller 
fler 

NII 42 38 37 40 41 39 40 46 

Kontakt 55 51 46 49 48 45 49 59 

Information 54 52 52 54 56 55 54 54 

Påverkan 41 37 37 39 41 39 39 46 

Förtroende 47 42 41 45 46 44 44 52 
ANTAL 
SVARANDE 4 655 8 842 7 216 11 425 12 718 18 098 62 954 294 

ANTAL 
KOMMUNER 17 24 14 22 25 34 136  

 

 

 

 

 

 

NII för kommunerna i samma storleksklass (färre än 10 000 invånare) blev 
42. NII för Lekebergs kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört 
med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass. 

Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma 
storleksklass är betygsindexet för frågeområdet … 

… Kontakt inte säkerställt högre eller lägre. 

… Information inte säkerställt högre eller lägre. 

… Påverkan högre. 

… Förtroende högre. 
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Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 

 

Vilka frågeområden bör uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i Lekebergs 
kommun? 
 
Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Lekebergs kommun.  
Hösten 2016. 

 

Frågeområden som bör prioriteras 

Förtroende, Påverkan 

Frågeområden som bör förbättras om möjligt 

Inget frågeområde har hamnat här. 

Frågeområden som kan ges lägre prioritet 

Inget frågeområde har hamnat här.  

Frågeområden som kan bevaras 

Information, Kontakt   

Kontakt
Information

Påverkan

Förtroende

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Betygsindex

Effektmått

Lekebergs kommun

Bevara Förbättra 
om möjligt

Lägre 
prioritet Prioritera
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Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 

 

Jämförelser med tidigare år 
 
Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för 
Lekebergs kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Lekebergs kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2007, 
våren 2010 och våren 2014. 

NII för Lekebergs kommun blev 46 i årets undersökning. Det är inte en 
säkerställd förändring jämfört med våren 2014 då NII var 47.  

För Lekebergs kommun har inga frågeområden fått säkerställt förändrade 
betygsindex jämfört med våren 2014.  
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*Frågeområdet är inte jämförbar mellan hösten 2016 och övriga år innan hösten 2010.
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Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 

 

Frågeområdenas betygsindex efter kön och ålder 
 
Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex efter kön för Lekebergs kommun. Hösten 2016. 

  

Kön 
Samtliga 

Man Kvinna 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

NII 42 ±6,5 50 ±6,9 46 ±3,9 

Kontakt 56 ±6,7 62 ±6,2 59 ±3,7 

Information 51 ±7,1 58 ±7,0 54 ±4,1 

Påverkan 44 ±6,9 48 ±6,5 46 ±3,9 

Förtroende 49 ±7,3 56 ±7,1 52 ±4,2 
ANTAL 
SVARANDE 144 150 294 

 

 

Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex efter ålder för Lekebergs kommun. Hösten 2016. 

  

Ålder 
Samtliga 

18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-84 år 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

Betygs-
index 

Fel-
marginal 

NII 33 ±16,1 36 ±13,0 50 ±11,7 51 ±10,5 44 ±7,8 51 ±7,6 50 ±11,3 46 ±3,9 

Kontakt 23 ±7,2 48 ±14,9 67 ±8,5 67 ±11,7 59 ±7,1 66 ±6,9 68 ±13,9 59 ±3,7 

Information 31 ±23,5 49 ±14,5 55 ±11,4 55 ±9,6 58 ±7,2 59 ±7,6 65 ±10,5 54 ±4,1 

Påverkan 30 ±21,0 37 ±11,4 50 ±11,1 52 ±10,9 45 ±7,2 49 ±7,1 51 ±11,9 46 ±3,9 

Förtroende 26 ±20,8 42 ±13,9 57 ±12,6 58 ±11,1 52 ±8,0 60 ±7,9 63 ±11,1 52 ±4,2 
ANTAL 
SVARANDE 12 32 36 34 58 87 35 294 
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Om undersökningen                       SCB:s medborgarundersökning Hösten 2016 

 

Tabell D. Svarsfrekvens och nettourval per kommun. Hösten 2016. 

 

Om undersökningen 
Population och urval 
Populationen är Lekebergs kommuns invånare i åldrarna 18–84 år. 
Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s 
register över totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs ett 
urval på 600 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare i 
åldrarna 18–84 år och 1 200 personer i kommuner med 10 000 eller fler 
invånare. 

Insamling  
Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om 
undersökningen och dess syfte. I förbrevet trycktes inloggningsuppgifter 
som gjorde det möjligt att besvara enkäten via Internet, på webben fanns 
enkäten även tillgänglig på engelska, finska och spanska. Därefter 
skickades enkät, informationsbrev och svarskuvert ut. Pappersenkäten 
fanns även tillgänglig på arabiska att beställa från SCB. Två påminnelser 
skickades ut, varav den sista innehöll en ny enkät och nytt svarskuvert. 
Insamlingen startade den 5 september och avslutades den 8 november 
2016. 

Svarsandel 
Svarsandelen för Lekebergs kommun blev 49 procent. Lekebergs 
kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2014. 
Svarsandelen blev då 56 procent.   

Kommun Netto-
urval

Svarande 
Andel (%)

Kommun Netto-
urval

Svarande 
Andel (%)

Alingsås kommun 1 192 42 Nora kommun 592 48
Arjeplogs kommun 594 54 Norbergs kommun 589 41
Arvidsjaurs kommun 592 46 Norsjö kommun 591 43
Askersunds kommun 594 47 Nykvarns kommun 594 40
Bjuvs kommun 1 182 38 Nyköpings kommun 1 189 45
Bodens kommun 1 189 40 Region Gotland 1 187 49
Borlänge kommun 1 188 42 Ronneby kommun 1 181 42
Burlövs kommun 1 173 40 Sala kommun 1 188 40
Dals-Eds kommun 594 43 Salems kommun 1 182 38
Enköpings kommun 1 186 40 Sandvikens kommun 1 191 44
Eskilstuna kommun 1 191 38 Sigtuna kommun 1 173 34
Eslövs kommun 1 183 43 Simrishamns kommun 1 184 49
Falkenbergs kommun 1 187 44 Sjöbo kommun 1 190 41
Falköpings kommun 1 187 43 Skara kommun 1 183 46
Finspångs kommun 1 191 44 Skinnskattebergs kommun 592 41
Flens kommun 1 176 45 Smedjebackens kommun 592 48
Gävle kommun 1 191 39 Sollentuna kommun 1 181 40
Göteborgs stad 1 185 37 Solna stad 1 165 36
Hallstahammars kommun 1 188 40 Strömstads kommun 592 44
Helsingborgs stad 1 188 36 Strömsunds kommun 589 47
Hofors kommun 593 41 Sundsvalls kommun 2 469 38
Hällefors kommun 583 42 Säffle kommun 1 180 43
Härjedalens kommun 593 46 Tomelilla kommun 1 185 44
Härnösands kommun 1 188 41 Trelleborgs kommun 1 191 40
Härryda kommun 1 177 46 Trollhättans kommun 1 187 38
Hässleholms kommun 1 194 40 Tyresö kommun 1 189 40
Höörs kommun 1 183 42 Täby kommun 1 186 44
Kalmar kommun 1 185 42 Ulricehamns kommun 1 182 47
Karlskrona kommun 1 191 39 Upplands Väsby kommun 1 189 39
Katrineholms kommun 1 183 41 Uppsala kommun 1 193 37
Kristinehamns kommun 1 191 42 Varbergs kommun 1 189 41
Kungsbacka kommun 1 193 46 Vimmerby kommun 1 190 48
Köpings kommun 1 187 40 Vindelns kommun 590 49
Lekebergs kommun 594 49 Vänersborgs kommun 1 193 42
Lindesbergs kommun 1 184 40 Västerviks kommun 1 180 43
Ljusdals kommun 1 195 39 Västerås stad 1 183 35
Lomma kommun 1 192 52 Åre kommun 1 184 44
Ludvika kommun 1 193 40 Åtvidabergs kommun 598 46
Luleå kommun 1 190 39 Örebro kommun 1 187 40
Mora kommun 1 193 46 Östersunds kommun 1 181 41
Nacka kommun 1 478 39
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Inför eget arbete med resultaten                       SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 

 

Inför eget arbete med resultaten 
Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en 
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen  
är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens 
medborgare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta 
kunskap från andra håll om de områden som undersökningen tar upp.  

Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka 
områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de 
helhetsbetyg som medborgarna ger sin kommun.  

Rapportbilaga  

Till denna resultatrapport finns en bilaga. Bilagan innehåller samtliga   
tabeller och diagram för Lekebergs kommun som använts till analysen 
i denna rapport. Där finns även mer ingående information om 
undersökningen, analysmodellen med NKI samt riktlinjer för att tolka 
och arbeta vidare med resultaten. 

Jämförelser med andra kommuner och 
undersökningsomgångar 

Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen är 
tillgängliga via www.scb.se/medborgarundersokningen. 
Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktighet, 
då verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika kommuner. 
Det kan finnas skillnader mellan kommunerna som i sin tur  
förklarar skillnader i nöjdhet, vilka inte fångas av undersökningen.  
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 Mer information finns på nästa sida 

Kontakta oss gärna: 
019-17 69 30, medborgarundersokning@scb.se 
SCB, DIH/ENK, 701 89 Örebro 
www.scb.se/medborgarundersokningen  

 

 

                              Hösten 2016 
                              SCB16068 

Vad tycker du om din kommun? 

Du får det här brevet eftersom ledningen i din kommun vill ta reda på vad 
invånarna tycker om kommunen. Några av frågorna de vill ha svar på är: 

     - Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?  
     - Vad tycker du om vägarna, skolan och äldreomsorgen?   
     - Vilket förtroende har du för kommunens politiker?    

Har du redan svarat på undersökningen ber vi dig bortse från detta brev. 

Det är din uppfattning som kommunen vill ha reda på. Har du ingen direkt 
erfarenhet räcker det med din uppfattning utifrån vad du hört eller läst. 

Dina svar bidrar till kunskap om vad invånarna tycker om kommunen. 
Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av 
din kommun. 

På nästa sida finns mer information om undersökningen. Du kan även läsa mer om 
den på www.scb.se/medborgarundersokningen. Please 
visit www.scb.se/medborgarundersokningen-eng for information in English.  
اذا كنت ترید األسئلة باللغة العربیة فالرجاء االتصال بالرقم ادناه، او قم بزیارة الموقع االكتروني التالي للحصول على 

        مزید من المعلومات:
                                    www.scb.se/medborgarundersokningen-arabisk 

Dina svar är viktiga 
Du är en av flera invånare i din kommun i åldern 18–84 år som har blivit 
slumpmässigt utvald från befolkningsregistret. Det är frivilligt att delta i 
Medborgarundersökningen men din medverkan är mycket betydelsefull. 

Du gör så här 
Gå gärna in på www.insamling.scb.se för att besvara frågorna. 

Dina inloggningsuppgifter är: 

Användarnamn:  

Lösenord:  

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan. På webbsidan finns frågorna 
även på engelska, finska och spanska. Om du i stället väljer att besvara 
pappersenkäten skickar du in den i det portofria svarskuvertet. 

Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

  
Cecilia Berglund 
Undersökningsledare, SCB     
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Så används de lämnade uppgifterna  
SCB sammanställer uppgifterna i tabeller och diagram som ger en bild av hur 
kommunens invånare ser på sin kommun. För att inte fråga mer än nödvändigt 
kommer vi att komplettera dina svar med uppgifter som redan finns på SCB. Det 
är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, födelseland, medborgarskap och inkomst. 
Resultaten kan även komma att redovisas per delområden i kommunen. 

Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till undersökningen, i form av en 
avidentifierad svarsfil, komma att användas av din kommun, forskare och andra  
som tar fram statistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas av 
statistiksekretess (se nedan). Utlämnande av data sker restriktivt och efter särskild 
prövning. 

De lämnade uppgifterna skyddas 
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat 
redovisas.  

Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av 
reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos din 
kommun. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) 
samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.  

Information om personuppgifter 
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB 
utför. Din kommun är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som kommunen gör. 

Du har rätt att en gång per kalenderår få gratis information, i form av ett så kallat 
registerutdrag, om egna personuppgifter som hanteras av SCB i egenskap av 
personuppgiftsansvarig. En ansökan om registerutdrag måste vara skriftlig och 
undertecknad av den person som utdraget gäller. Om du skulle anse att SCB har 
behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen har 
du rätt att begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade eller raderade. 

Numret ovanför brevets första rubrik och på enkätens baksida är bland annat till för 
att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat. 

Resultat 
Resultaten från undersökningen kommer att finnas tillgängliga hos din kommun och 
på www.scb.se/medborgarundersokningen i december 2016. 
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Vad tycker du om 
Lekebergs kommun?
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Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? 
Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och 
leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet. Vissa frågor kan 
kanske vara svåra att svara på om du inte har så stor erfarenhet. Ofta har man ändå en uppfatt-
ning utifrån vad man hört eller läst. Det räcker. Det är just din uppfattning som vi vill veta. 
Försök svara på alla frågor. 

Frågorna har svarsalternativ graderade från 1 till 10, där 1 betyder lägsta betyg och 10 betyder högsta 
betyg. Sätt ett kryss i den ruta på skalan som stämmer bäst med vad du tror eller tycker. 

ARBETSMÖJLIGHETER 

Hur ser du på… Inte alls 
bra 

I allra 
högsta 
grad 
bra 

Ingen 
åsikt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
… möjligheterna att få arbete inom rimligt

avstånd?

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER 

Hur ser du på… Inte alls 
bra 

I allra 
högsta 
grad 
bra 

Ingen 
åsikt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
… tillgången till universitets- eller hög-

skoleutbildning inom rimligt avstånd?

… tillgången till övriga utbildningar inom
rimligt avstånd? (Folkhögskola, Kvali-
ficerad Yrkesutbildning, Komvux etc.)

BOSTÄDER 

Hur ser du på… Inte alls 
bra 

I allra 
högsta 
grad 
bra 

Ingen 
åsikt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
… möjligheterna att hitta bra boende?

… utbudet av olika typer av boendeformer
(hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)?

… hur trivsam bebyggelsen är?

• Använda bläckpenna

• Markera dina svar med kryss, så här:

• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:

Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att:

1
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KOMMUNIKATIONER 

Hur ser du på… Inte alls 
bra 

I allra 
högsta 
grad 
bra 

Ingen 
åsikt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
… tillgången till gång- och cykelvägar?

… möjligheterna till att använda kollektiv-
trafiken för resor? (Med kollektivtrafik
menas lokal och regional trafik med
buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/
eller båt/färja.)

… tillgången till förbindelser för längre
resor? (Resor med tåg, buss, båt och/
eller flyg.)

… möjligheterna till att enkelt kunna
transportera sig med bil?

Hur ofta åker du med kollektivtrafiken? 

 Minst 4 gånger i veckan 
 1 - 3 gånger i veckan 
 1 - 4 gånger i månaden 
 Mer sällan än 1 gång i månaden 
 Aldrig 

KOMMERSIELLT UTBUD 

Hur ser du på… Inte alls 
bra 

I allra 
högsta 
grad 
bra 

Ingen 
åsikt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
… utbudet av livsmedelsaffärer inom

rimligt avstånd?

… utbudet av andra affärer och service
inom rimligt avstånd?

… utbudet av kaféer/barer/restauranger
inom rimligt avstånd?

2
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FRITIDSMÖJLIGHETER 

 Hur ser du på… Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

… tillgången till parker, grönområden  
och natur?             

… möjligheterna till att kunna utöva  
fritidsintressen t.ex. sport, kultur,  
friluftsliv, föreningsliv?             

… tillgången till idrottsevenemang?             

… tillgången till kulturevenemang?             

… nöjesutbudet?             

TRYGGHET 

 Hur ser du på… Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

… hur tryggt och säkert du kan vistas 
utomhus på kvällar och nätter?             

… hur trygg och säker du kan känna dig  
mot hot, rån och misshandel?             

… hur trygg och säker du kan känna dig  
mot inbrott i hemmet?             

HELHETSBEDÖMNING AV DIN KOMMUN SOM EN PLATS ATT BO OCH LEVA PÅ 

  Inte alls 
nöjd 

I allra 
högsta  
grad  
nöjd 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Hur nöjd är du med din kommun i 
dess helhet som en plats att bo och  
leva på?            

  Inte  
alls 

I allra 
högsta  
grad 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Hur väl uppfyller din kommun dina 
förväntningar på en plats att bo och  
leva på?            

  Långt  
ifrån 

Mycket  
nära 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Föreställ dig en plats som är perfekt  
att bo och leva på. Hur nära ett sådant 
ideal tycker du att din kommun kommer?            

 

   

3
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REKOMMENDATION 

  Nej,  
absolut 
inte 

Ja,  
absolut 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Kan du rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till din kommun?            

 

Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter? 
 
I denna del ställs frågor om din kommun och de verksamheter som kommunen ansvarar för. Frågorna 
handlar bl. a. om skolan, omsorg och gator och vägar. Vissa frågor kan vara svåra att besvara om du 
inte har så mycket erfarenhet. Ofta har man ändå en uppfattning utifrån vad man hört eller läst. Det 
räcker. Det är just din uppfattning som vi vill veta. Försök svara på alla frågor. 
 

FÖRSKOLAN 

  Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 Vad tror eller tycker du om  
förskolan i din kommun?             

 Har du under de senaste två åren fått erfarenhet av förskolan genom… 
Flera alternativ kan markeras. 

 …eget/egna barn eller barnbarn? 
 …vänner/bekanta? 
 …att du själv arbetar/arbetat inom förskolan? 
 Nej, jag har ingen sådan erfarenhet från förskolan under de senaste två åren. 

GRUNDSKOLAN 

  Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 Vad tror eller tycker du om  
grundskolan i din kommun?             

 Har du under de senaste två åren fått erfarenhet av grundskolan genom… 
Flera alternativ kan markeras. 

 …eget/egna barn eller barnbarn? 
 …vänner/bekanta? 
 …att du själv arbetar/arbetat inom grundskolan? 
 Nej, jag har ingen sådan erfarenhet från grundskolan under de senaste två åren. 
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GYMNASIESKOLAN 
(Om din kommun saknar egen gymnasieskola avser frågan den gymnasieutbildning som kommunens 
ungdomar erbjuds i annan kommun.) 

  Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 Vad tror eller tycker du om 
gymnasieskolan i din kommun?             

 Har du under de senaste två åren fått erfarenhet av gymnasieskolan genom… 
Flera alternativ kan markeras. 

 …att du själv går/gått i gymnasieskolan? 
 …eget/egna barn eller barnbarn? 
 …vänner/bekanta? 
 …att du själv arbetar/arbetat inom gymnasieskolan? 
 Nej, jag har ingen sådan erfarenhet från gymnasiekolan under de senaste två åren. 

ÄLDREOMSORGEN 

  Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 Vad tror eller tycker du om 
äldreomsorgen i din kommun?             

 Har du under de senaste två åren fått erfarenhet av äldreomsorgen genom… 
Flera alternativ kan markeras. 

 …att du själv får/fått hjälp från äldreomsorgen? 
 …nära anhörig? 
 …vänner/bekanta? 
 …att du själv arbetar/arbetat inom äldreomsorgen? 
 Nej, jag har ingen sådan erfarenhet från äldreomsorgen under de senaste två åren. 
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STÖD FÖR UTSATTA PERSONER (Hjälp från socialtjänsten) 

  Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 Vad tror eller tycker du om det 
stöd och den hjälp som utsatta  
personer får i din kommun?             

 Har du under de senaste två åren fått erfarenhet av socialtjänsten genom… 
Flera alternativ kan markeras. 

 …att du själv får/fått hjälp från socialtjänsten? 
 …nära anhörig? 
 …vänner/bekanta? 
 …att du själv arbetar/arbetat inom socialtjänsten? 
 Nej, jag har ingen sådan erfarenhet från socialtjänsten under de senaste två åren. 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

  Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 Vad tror eller tycker du om  
räddningstjänsten (brandkåren)  
i din kommun?             

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 

 Vad tror eller tycker du om… Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
… belysningen av gång- och cykelvägar  

i din kommun?             

… underhåll och skötsel av gång- och 
cykelvägar i din kommun?             

… snöröjning av gång- och cykelvägar i  
din kommun?             

… trafiksäkerheten på gång- och cykel- 
vägar i din kommun?             
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GATOR OCH VÄGAR 

 Vad tror eller tycker du om… Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
… belysningen av gator och vägar i din 

kommun?             

… underhåll och skötsel av gator och  
vägar i din kommun?             

… snöröjning av gator och vägar i din 
kommun?             

… trafiksäkerheten på gator och vägar i  
din kommun?             

IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR (Idrottshall, ishall, simhall, motionsspår etc.) 

 Vad tror eller tycker du om… Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
… öppettiderna vid kommunens idrotts- 

och motionsanläggningar?             

… utrustning och skötsel av kommunens 
idrotts- och motionsanläggningar?             

… belysningen i kommunens motionsspår?             

KULTUR 

 Vad tror eller tycker du om… Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
… biblioteksverksamheten?             

… utställnings- och konstverksamheter?             

… teaterföreställningar och konserter?             

MILJÖARBETE 

 Vad tror eller tycker du om… Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

… kommunens insatser för att 
kommuninvånarna ska kunna  
leva miljövänligt?             
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RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING 

 Vad tror eller tycker du om… Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
… sophämtningen i din kommun?             

… tillgängligheten till återvinnings- 
centraler i din kommun? (Där du 
t.ex. kan lämna in farligt avfall,  
grovavfall och elektronikavfall.)             

… kommunens åtgärder mot klotter  
och annan skadegörelse?             

… renhållningen av parker och 
allmänna platser i din kommun?             

VATTEN OCH AVLOPP 

 Vad tror eller tycker du om… Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
… dricksvattnet i din kommun?             

… din kommuns vattenförsörjning?             

… din kommuns avloppssystem?             

HELHETSBEDÖMNING AV DIN KOMMUNS VERKSAMHETER 

  Inte alls 
nöjd 

I allra 
högsta  
grad  
nöjd 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter 
sina olika verksamheter?            

  Inte  
alls 

I allra 
högsta  
grad 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Hur väl uppfyller din kommuns 
verksamheter dina förväntningar?            

  Långt  
ifrån 

Mycket  
nära 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Föreställ dig en kommun som sköter  
sina olika verksamheter på ett perfekt sätt. 
Hur nära ett sådant ideal anser  
du att din kommun kommer?            

 

   

8

34
Page 209 of 395



BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET 

 Hur nöjd är du med… Inte alls  
nöjd 

I allra 
högsta 
grad  
nöjd 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
… hur lätt det är att komma i kontakt med 

tjänstemän eller annan personal i din 
kommun?             

… hur du blir bemött när du har kontakt  
med tjänstemän eller annan personal 
i din kommun?             

… den servicen du får när du har kontakt med 
tjänstemän eller annan personal 
i din kommun?             

… möjligheter att komma i kontakt med 
kommunens högre chefer?             

 Har du under de senaste två åren haft kontakt med tjänstemän eller annan personal i 
kommunen? 
Flera alternativ kan markeras. 

 Ja 
 Nej 
 Är själv/har varit anställd av kommunen 
 Minns inte 

Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun? 
 
Nu följer ett antal frågor om invånarnas inflytande i kommunen på kommunens verksamheter och beslut. 
Frågorna handlar bl. a. om vilka möjligheter du har att komma i kontakt med kommunens politiker och 
vilket förtroende du har för dem. Vissa frågor kan vara svåra att besvara om du inte har någon 
erfarenhet. Ofta har man ändå en uppfattning utifrån vad man hört eller läst. Det räcker. Det är din 
uppfattning som vi vill veta. Försök svara på alla frågor. 
 
KONTAKT 

 Hur nöjd är du med… Inte alls  
nöjd 

I allra 
högsta  
grad  
nöjd 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

… möjligheter att komma i kontakt med 
kommunens politiker?             

 Har du under de senaste två åren haft kontakt med någon politiker i kommunen? 
Flera alternativ kan markeras. 

 Ja 
 Nej 
 Är själv/har varit politiker 
 Minns inte 
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INFORMATION 

 Hur nöjd är du med… Inte alls  
nöjd 

I allra 
högsta 
grad  
nöjd 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
… tillgången till information om 

kommunen och dess verksamheter?             

… tydligheten i kommunens information?             

… i hur god tid kommunen informerar  
om viktiga frågor?             

… kommunens webbplats?             

PÅVERKAN 

 Hur nöjd är du med… Inte alls  
nöjd 

I allra 
högsta 
grad  
nöjd 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
… hur kommunens politiker lyssnar till 

invånarnas synpunkter?             

… invånarnas möjligheter att påverka  
politiska beslut?             

… invånarnas möjligheter att påverka  
inom de kommunala verksamheterna?             

… i vilken utsträckning dina åsikter i  
stort finns representerade bland  
kommunens partier?             

FÖRTROENDE 

 Vad tror eller tycker du om… Inte alls  
bra 

I allra 
högsta 
grad  
bra 

Ingen 
åsikt 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
… hur kommunens politiker arbetar  

för kommunens bästa?             

… hur ansvarstagande kommunens  
politiker är?             

… hur kommunens högre tjänstemän  
arbetar för kommunens bästa?             

… hur väl politiska beslut genomförs?             
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HELHETSBEDÖMNING AV INVÅNARNAS MÖJLIGHETER TILL INFLYTANDE PÅ BESLUT 
INOM KOMMUNEN 

  Inte alls 
nöjd 

I allra 
högsta  
grad  
nöjd 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Hur nöjd är du med den insyn och  
det inflytande invånarna har över  
kommunens beslut och verksamheter?            

  Inte  
alls 

I allra 
högsta  
grad 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Hur väl uppfyller din kommun dina 
förväntningar på invånarnas möjlig- 
heter till insyn och inflytande?            

  Långt  
ifrån 

Mycket  
nära 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Försök föreställa dig en ideal situation  
för invånarnas insyn och inflytande  
över kommunens verksamheter och 
beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker  
du att invånarnas insyn och inflytande 
kommer i din kommun?            

NÅGRA FRÅGOR OM DIG 

 Var bor du? 

 I kommunens centralort 
 I annan tätort i kommunen 
 Utanför tätort 

 Hur länge har du bott i din kommun? 

 2 år eller kortare tid 
 3–5 år   
 6–10 år 
 11 år eller längre tid 
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 SYNPUNKTER TILL DIN KOMMUN 
Om det finns något avsnitt i enkäten som du särskilt vill kommentera kan du göra det här.     
Observera att det du skriver nedan blir en allmän handling hos din kommun. Detta innebär att 
uppgifterna blir tillgängliga för allmänheten. 
Du ska inte skriva ditt namn eller telefonnummer här.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan 
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1 Bakgrund
Lekebergs kommun har genomfört Medborgarundersökning 2016. Undersökningen 
genomfördes av SCB och är en attitydundersökning som syftar till att vara ett av flera 
verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun samt 
identifiera vilka områden som bör förbättras. Lekebergs kommun deltog även i 
undersökningen 2014 och 2010 vilket möjliggör jämförelse av resultatet och analys 
av förändring över tid. Datainsamlingen pågick mellan den 5 september och den 8 
november. Ett urval på 600 personer i åldrarna 18 – 84 år i kommunen tillfrågades.

Svarsandelen för Lekebergs kommun blev 49 procent, sjunde bästa svarsfrekvens av 
alla kommuner som deltog i undersökningen, totalt 81 kommuner. Bäst svarsfrekvens 
hade Arjeplogs kommun, 53 procent. Våren 2014 hade Lekeberg en svarsfrekvens på 
56 procent. 

2 Analysmodell
Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). 
Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett 
antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller 
området. Modellen består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:

• Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en 
plats att bo och leva på.

• Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens 
olika verksamheter.

• Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas 
inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex mellan 0 till 100. Gränsen för 
”nöjd” går vid 55, ”mycket nöjd” 75 eller högre. Betygsindex under 40 klassas som 
”inte godkänt”

3 Resultat och analys

3.1 Nöjd-Region-Index (NRI) – Hur ser medborgarna på 
Lekebergs kommun som en plats att bo och leva på?

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Lekebergs 
kommun som en plats att bo och leva på blev 66, en mycket liknande siffra jämfört 
med 2014 års index som var 67. 

60 procent av medborgarna i Lekeberg kan starkt rekommendera vänner och bekanta 
att flytta till kommunen, medan 9 procent vill avråda från det. Det kan jämföras med 
2014 års resultat där 13 procent ville avråda från det. Alltså en minskning av denna 
siffra vilket är positivt. Nöjdheten mellan de olika frågeområdena skiljer sig inte 
särskilt mycket mellan män och kvinnor. Däremot varierar åsikterna mellan olika 
åldrar. Nöjdheten för ålderskategorin 18-24 år ligger på 51 medan de som är 75-84 år 
har ett betygsindex på 73. Samma skillnad i nöjdhet mellan dessa ålderskategorier 
noterades även vid undersökningen 2014. Det är ett mönster som återkommer i 
varierande grad på de flesta faktorer inom NRI.
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Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt frågeområdenas 
betygsindex de tre senaste åren som kommunen deltagit

NRI för samtliga 136 kommuner som var med i undersökningen hösten eller våren 
2016 blev 60. NRI för Lekebergs kommun (66) är högre jämfört med 
genomsnittsresultatet.

I jämförelse med samtliga deltagande kommuner är invånarna i Lekeberg mer nöjda 
med Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter samt Bostäder. Fler känner sig även 
Trygga i kommunen. Däremot är index lägre för områdena Kommunikationer, 
Kommersiellt utbud och Fritidsmöjligheter.
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Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex 
för Lekebergs kommun samt för samtliga 136 kommuner i 

undersökningsomgångarna våren eller hösten 2016.

3.1.1 Frågeområden som bör prioriteras för att få nöjdare 
medborgare i kommunen

Det är främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Fritidsmöjligheter 
samt Bostäder som kan höja helhetsbetyget NRI. Trots att bostäder redan har relativt 
gott betygsindex innebär en höjning stärkt helhetsbetyg av NRI då detta är ett högt 
effektmått. Dessa är samma områden som identifierades i undersökningen 2014. 
Lägre prioritet kan ges till områdena Kommunikationer, Kommersiellt utbud samt 
Arbetsmöjligheter.

3.2 Nöjd-Medborgar-Index (NMI) – Hur ser medborgarna i 
Lekebergs kommun på kommunens verksamheter?

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer kommunens 
verksamheter i Lekebergs kommun blev 56, något högre än resultatet för 2014 som 
låg på 54. Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur 
medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och bemötande i sin kontakt med 
kommunen, blev 61. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2014, då 
var indexet var 59. 

Även i denna kategori är det skillnad mellan yngre och äldre åldersgrupper. Till 
exempel så är betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet för åldersgruppen 75-
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84 år 73, medan siffran endast är 39 för medborgare som är 18-24 år. Detta samband 
mellan ålder och nöjdhet konstaterades även 2014.

Skillnader mellan könen framkommer i bedömningen av kommunens verksamheter 
och överlag är kvinnorna mer positivt inställda i så gott som varje frågeområde.

Det som sticker ut från tidigare år är att området Miljöarbete har fått ett betydligt 
högre betygsindex, 60 jämfört med 50 år 2014. Även Gång- och cykelvägar, Gator 
och vägar, Idrotts- och motionsanläggningar samt Kultur har fått ett högre betyg av 
medborgarna jämfört med 2014.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och Tillgänglighet samt 
verksamheternas betygsindex för Lekebergs kommun.

De tre senaste omgångarna kommunen deltagit.

*Frågeområdet är inte jämförbar mellan hösten 2016 och innan hösten 2010.

NMI för samtliga 136 kommuner som var med i undersökningen 2016 blev 54. NMI 
för Lekebergs kommun (56) är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med 
genomsnittsresultatet.

Bemötande och tillgänglighet, Förskolan samt Äldreomsorgen är verksamheter som 
medborgare uttrycker större nöjdhet med i jämförelse med övriga deltagande 
kommuner. Resultatet visar också att områdena Gymnasieskolan, Kultur och 
Räddningstjänsten är rekommendationen att bevara den kvalitet som finns idag.
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Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt 
verksamheternas betygsindex för Lekebergs kommun samt för samtliga 136 
kommuner i undersökningsomgångarna våren eller hösten 2016.

3.2.1 Frågeområden som bör prioriteras för att få nöjdare 
medborgare i kommunen

För att höja helhetsbetyget gällande NMI är det främst förbättringar av 
betygsindexen Äldreomsorgen och Grundskolan. Vatten och avlopp samt 
Renhållning och sophämtning är också områden som bör förbättras om möjligt.

3.3 Nöjd-Inflytande-Index (NII) – Hur ser medborgarna i 
Lekebergs kommun på sitt inflytande i kommunen?

Lekeberg fick betygsindex 46 när det gäller hur medborgarna bedömer möjligheterna 
till inflytande i kommunen. Inom detta område uppfylls alltså inte gränsen för ”nöjd” 
som går vid 55. Index för 2014 var 47, vilket inte är en säkerställd förändring. 
Lekeberg klarar sig ändå bättre än genomsnittet för samtliga kommuner som blev 40.

För Lekebergs kommun har inga frågeområden fått säkerställt förändrade 
betygsindex jämfört med våren 2014.

Page 222 of 395



2017-01-23 8 (10)

Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Lekebergs kommun. 
De tre senaste omgångarna kommunen deltagit.

*Frågeområdet är inte jämförbar mellan hösten 2016 och innan hösten 2010.
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Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Lekebergs kommun 
samt för samtliga 136 kommuner i undersökningsomgångarna våren eller hösten 

2016.

Faktorer som bidrar till nöjdheten med inflytande är Kontakt, Påverkan och 
Förtroende där snittet är högre än för övriga deltagande kommuner, precis som 
2014. Även i denna kategori finns en genomgående trend som visar att äldre 
personer är mer nöjda överlag med möjligheten till inflytande än yngre. Mellan 
kvinnor och män är skillnaden endast marginell. 

3.3.1 Frågeområden som bör prioriteras för att få nöjdare 
medborgare i kommunen

Trots relativt bra resultat gällande Förtroende och Påverkan lyfts dessa fram som 
prioriterade områden att arbeta med för att höja helhetsbetyget gällande NII. 
Information och Kontakt är områden där kommunen bör bevara kvalitén. 

3.4 Öppna svar
I undersökningen fanns även möjlighet för de som besvarade enkäten att lämna 
synpunkter till kommunen. Följande synpunkter var mest förekommande:

 Dålig kvalité på gator och vägar, otillräckligt underhåll 
 Avsaknad av gång- och cykelvägar både i tätort och på landsbygden
 Besvikelse över beslutet att lägga ner lunchserveringen på Linden
 För få lekparker i kommunen
 Dålig yttre skötsel av lekparker
 Mer gatubelysning i tätort och i mindre byar på landsbygden
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 För hög hastighetsbegränsning på vägar
 Göra 204:an mer trafiksäker
 Ökade öppettider samt bättre bemötande på återvinningscentralen
 Fler linjer avseende kollektivtrafik med tätare turer, direktbussar till Örebro
 Kommunen prioriterar Hidinge-Lanna och lägger mycket mindre fokus och 

resurser på de andra områdena i kommunen
 Hög omsättning på lärare, kompetensbrist hos lärare
 Slitna skollokaler
 Förekomst av mobbing på skolor

4 Sammanfattning
Lekebergs kommun har genomfört Medborgarundersökning 2016 som genomförs av 
SCB. Undersökningen består av tre delar:

 Medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på 
 Medborgarnas syn på kommunens olika verksamheter
 Medborgarnas syn på inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex mellan 0 till 100. Gränsen för 
”nöjd” går vid 55, ”mycket nöjd” 75 eller högre. Betygsindex under 40 klassas som 
”inte godkänt”

Betygsindex för hur medborgarna bedömer Lekebergs kommun som en plats att bo 
och leva på blev 66, vilket är ett högre betyg än genomsnittet. 60 procent av 
medborgarna i Lekeberg kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till 
kommunen, medan 9 procent vill avråda från det. Medborgarna är mer nöjda med 
utbildnings- och arbetsmöjligheter samt känner sig tryggare jämfört med andra 
kommuner.

Avseende hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter landade 
betyget på 56 (vilket inte är säkerställt högre eller lägre jämfört med 
genomsnittsresultatet). Upplevelse av tillgänglighet och bemötande i sin kontakt med 
kommunen blev 61. Äldre är mer nöjda med detta än yngre. Miljöarbete har fått ett 
betydligt högre betygsindex jämfört med tidigare år och människor är nöjda med 
förskolan. Missnöje finns med vatten och avlopp samt sophämtning.

Medborgarnas syn på inflytande på kommunala beslut och verksamheter fick ett 
betygsindex på 46. Gränsen för ”nöjd” uppnås alltså inte i denna del av 
undersökningen. Trots detta klarar sig Lekeberg bättre än övriga kommuner där 
snittet ligger på 40. Faktorer som bidrar till nöjdheten med inflytande är Kontakt, 
Påverkan och Förtroende. Äldre personer upplever i större utsträckning möjlighet till 
inflytande än yngre. Mellan kvinnor och män är skillnaden endast marginell. 

Analys av de öppna svaren visar att medborgarna helst vill att kommunen lägger mer 
fokus på bland annat underhåll av gator och vägar, uppföra fler lekparker, ökad 
tillgänglighet på återvinningscentralen, kompetenshöjning hos lärare samt bygga fler 
gång- och cykelvägar.
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §20

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 

§20 - Informationsärende - Medborgarundersökning 2016 (KS 16-
265)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har deltagit i Medborgarundersökning 2016. Undersökningen har genomförts av 
SCB och är en attitydundersökning som syftar till att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur 
kommunens medborgare ser på sin kommun samt identifiera vilka områden som bör förbättras. 
Lekebergs kommun deltog även i undersökningen 2014 och 2010 vilket möjliggör jämförelse av 
resultatet och analys av förändring över tid. Datainsamlingen pågick mellan den 5 september och den 
8 november. Ett urval på 600 personer i åldrarna 18 – 84 år i kommunen tillfrågades.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

 

Beslutsunderlag
 Medborgarundersökning 2016 - resultat och analys - (39251)
 Medborgarundersökning Rapport-Lekeberg-2016 - (KS 16-265-44)
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Upprättande av detaljplan för 
Vreta 2:11
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 16-745

Tjänsteskrivelse – Upprättande av detaljplan för Vreta 
2:11
   

Ärendebeskrivning
En ansökan om upprättande av detaljplan för del av fastighet Vreta 2:11 i 
Lekebergs kommun har inkommit. Sökanden önskar att det upprättas en ny 
detaljplan i området för att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Tillsammans 
med ansökan om planbesked har det bifogats en skiss med tomtförslag samt 
redogörelser för hur området kan angöras.

Vreta 2:11 är en fastighet som består av tre skiften. Två skiften ligger söder 
om det nu aktuella området. På dessa skiften upprättades detaljplan för Vreta 
2:11 del av golfbanan 2015 som möjliggör för bostäder men det finns även en 
byggrätt för centrumverksamhet, vård, handel, kontor och service. Det tredje 
skiftet på Vreta 2:11 som nu, delvis, önskas planläggas är inte detaljplanelagt 
sedan tidigare.

1 Bakgrund
En hemställan har inkommit med ansökan om planbesked för att upprätta en ny 
detaljplan på del av fastighet Vreta 2:11 i Lekebergs kommun. Sökanden som är 
Best entreprenad i Örebro AB önskar att upprätta ny detaljplan för att möjliggöra 
ny bostadsbebyggelse.

2 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Sydnärkes byggförvaltnings förslag 
att upprätta en detaljplan för del av fastighet Vreta 2:11 i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beställer detaljplan för del av fastighet Vreta 2:11

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson
Kommundirektör
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Tjänsteskrivelse

Sydnärkes Byggförvaltning      Kommunstyrelsen
Handläggare:  Ulrika Åberg
  Planarkitekt

Dnr.:
Datum: 2016-12-20

Yttrande avseende ansökan om

Planbesked för del av Vreta 2:11
Lekebergs kommun

Sammanfattning
En hemställan har inkommit med ansökan om planbesked för att upprätta en ny 
detaljplan på del av fastighet Vreta 2:11 i Lekebergs kommun. Sökanden som är 
Best entreprenad i Örebro AB önskar att upprätta ny detaljplan för att möjliggöra ny 
bostadsbebyggelse. 

Beskrivning av ärendet
En ansökan om upprättande av detaljplan för del av fastighet Vreta 2:11 i Lekebergs 
kommun har inkommit. Sökanden önskar att det upprättas en ny detaljplan i området 
för att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Tillsammans med ansökan om planbesked 
har det bifogats en skiss med tomtförslag samt redogörelser för hur området kan 
angöras.  

Vreta 2:11 är en fastighet som består av tre skiften. Två skiften ligger söder om 
det nu aktuella området. På dessa skiften upprättades detaljplan för Vreta 2:11 del 
av golfbanan 2015 som möjliggör för bostäder men det finns även en byggrätt för 
centrumverksamhet, vård, handel, kontor och service. Det tredje skiftet på Vreta 2:11 
som nu, delvis, önskas planläggas är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Förutsättningar

Riktlinjer i Översiktsplanen
Området finns utmarkerat som ett utbyggnadsområde för bostäder i FÖP:en för Vinna 
(2012). Det framgår i FÖP:en att området kan lämpa sig för flerfamiljsbostäder och att 
det bör finnas inslag av fritidsaktiviteter och lek. Det framgår också att stor hänsyn bör 
tas till naturmiljön samt att ny bebyggelse ska anpassas till områdets karaktär.   

Gällande detaljplaner i närheten
Närmast angränsande är områdesbestämmelser för golfbanan i Lanna som syftar till att 
säkerställa golfbanans verksamhet samt detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. del av 
golfbanan som möjliggör för bostäder. 
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Riksintresse för naturvård 
Det aktuella området berör riksintresset för naturvård i form av Latorpsplatån. Värden 
som ligger till grund för riksintresset är att det utgörs av ett odlingslandskap med 
lång kontinuitet, naturbetesmarker och ädellövskog samt en berggrund med kalksten 
och alunskiffer. Länsstyrelsen har sedan tidigare framfört att en helhetsbedömning, 
exempelvis en grönsstrukturplan, behöver genomföras för att beskriva hur planer/
exploatering i Lannaområdet påverkar riksintresset gällande Latorpsplatån och 
fridlysta arter så som den större vattensalamandern. Ju fler områden som blir aktuella 
för exploatering desto större blir behovet av en helhetsbedömning när det gäller 
påverkan på riksintresset. 

Så länge eventuell planläggning i området tar stor hänsyn till befintliga skyddsvärda 
natur- och kulturmiljöer bedöms inte riksintresset påverkas negativt.

Trafik och infrastruktur 
I Lannaområdet har flera detaljplaner förverkligats de senaste åren och ytterligare 
planläggning är på gång. Det ställs stora krav på att hinna med att anpassa den 
övergripande infrastrukturen efter nya områden som tillkommer. 

Det nu aktuella planområdet är av relativt liten karaktär och ansluter till den befintliga 
gatan, Golfgatan, vilket gör att gatan nyttjas på ett mer effektivt sätt och infrastrukuten 
i helhet bedöms inte påverkas negativt.

Nobelbanan 
I närheten av det nu aktuella planområdet pågår en möjlighetsstudie angående 
dragningen av järnvägen kallas Nobelbanan. Det nu aktuella området bedöms inte 
påverka Nobelbanans möjligheter negativt.

Kraftledning
Inom aktuellt område är en höspänningskraftledning, luftledning, 40kV dragen, vilken 
måste beaktas i samband med eventuell detaljplaneläggning. Om bostadsbebyggelse 
ska uppföras i området bör kraftledningen förläggas i mark alternativt att erforderligt 
skyddsavstånd iakttas.

Radon
Hela Lannaområdet berörs av alunskiffer i berggrunden, vilket resulterat i förhöjda 
radonförekomster i marken. Detta måste beaktas i samband med eventuell 
planläggning.

Teknisk försörjning
Vatten- och avloppsledningar finns i närheten och kan anslutas till det aktuella 
planområdet. El- och teleledningar finns i närheten och kan anslutas till området. Vid 
planläggning bör särskilt exploateringsavtal upprättas och exploatören bör bekosta 
åtgärder som exempelvis framdragning av vatten, avlopp och gator inom planområdet.  

Prioritering av detaljplaner
En uppdaterad prioritetsordning av pågående planarbete i Lekebergs kommun bör 
beslutas politiskt. Om detaljplaneläggning blir aktuellt på del av fastigheten Vreta 2:11 
bör planen rimligtvis prioriteras efter det planarbete som redan pågår i kommunen. 
Planarbetet måste prioriteras i två separata köer där kommunala planer utgör en 
prioriteringskö och privata planer utgör en prioriteringskö.
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Finansiering
Eventuellt planarbete bör bekostas av den sökande.

Slutsats
Byggförvaltningen bedömer att det kan vara lämpligt att ta fram en ny detaljplan för 
del av fastighet Vreta 2:11.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:
En detaljplan upprättas för del av fastighet Vreta 2:11 i Lekebergs kommun. 

Ulrika Åberg     Ove Sahl
Planarkitekt      Förvaltningschef
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Ungefärligt område aktuellt för detaljplaneläggning.
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §13

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 

§13 - Upprättande av detaljplan för Vreta 2:11 (KS 16-745)
Ärendebeskrivning
En ansökan om upprättande av detaljplan för del av fastighet Vreta 2:11 i Lekebergs kommun har 
inkommit. Sökanden önskar att det upprättas en ny detaljplan i området för att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse. Tillsammans med ansökan om planbesked har det bifogats en skiss med 
tomtförslag samt redogörelser för hur området kan angöras. Vreta 2:11 är en fastighet som består av 
tre skiften. Två skiften ligger söder om det nu aktuella området. På dessa skiften upprättades 
detaljplan för Vreta 2:11 del av golfbanan 2015 som möjliggör för bostäder men det finns även en 
byggrätt för centrumverksamhet, vård, handel, kontor och service. Det tredje skiftet på Vreta 2:11 
som nu, delvis, önskas planläggas är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen upprättar detaljplan för del av fastighet Vreta 2:11

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att markägaren ska bekosta samtliga delar av detaljplansupprättandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. upprättar detaljplan för del av fastighet Vreta 2:11

2. markägaren bekostar samtliga delar av detaljplansupprättandet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - upprättande av detaljplan Vreta 2:11 - (KS 16-745-1)
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Köp av del av Fjugesta 3:51 
(Käppen)

11

KS 17-51
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 17-51

Köp av del av Fjugesta 3:51 (Käppen)
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs Kommunfastigheter AB har inkommit med begäran om att Lekebergs 
kommun övertar del av fastigheten 3:51 ”Käppen” (se KS 16-681). Anledningen är att 
del av fastigheten inte behövs för fastighetsbolagets behov samt att området är 
lämpligt som allmän parkeringsyta.

1 Bakgrund
Lekebergs Kommunfastigheter AB har inkommit med begäran om att Lekebergs 
kommun övertar del av fastigheten 3:51 ”Käppen” (se KS 16-681). Anledningen är att 
del av fastigheten inte behövs för fastighetsbolagets behov samt att området är 
lämpligt som allmän parkeringsyta.

Innan önskat överlåtande kommer fastigheten iordningsställas med nya 
parkeringsmöjligheter i samband med att övriga fastigheten byggs om och ut.

2 Analys
Kommunen har behov av ett ökat antal parkeringsytor, särskilt med tanke på 
planerad byggnation på ytor där parkering sker idag, t ex grusparkeringen vid torget i 
Fjugesta.

Då ytan på den föreslagna delen att överlåta bedöms vara i kommunens allmänna 
intresse är det naturligt att kommunen förvärvar den föreslagna delen av Fjugesta 
3:51. Se bif kartskiss.

Ekonomiska konsekvenser: Köpeskillingen är föreslagen till 150 000 kr.

3 Slutsats
Då behovet och intresset från båda parter är överensstämmande bör överlåtelse av 
den föreslagna delen genomföras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att förvärva del av Fjugesta 3:51

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonMats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef

Page 239 of 395



Page 240 of 395



Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §21

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 

§21 - Köp av del av Fjugesta 3:51 (Käppen) (KS 17-51)
Ärendebeskrivning
Lekebergs Kommunfastigheter AB har inkommit med begäran om att Lekebergs kommun övertar del 
av fastigheten 3:51 ”Käppen” (se KS 16-681). Anledningen är att del av fastigheten inte behövs för 
fastighetsbolagets behov samt att området är lämpligt som allmän parkeringsyta.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att förvärva del av Fjugesta 3:51

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Bilaga till KS 17-51 Karskiss del av Fjugesta 3:51 - (40141)
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Riktlinjer om ersättning för 
skador orsakade av brister på 

kommunens allmänna ytor

12

KS 16-603
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Policy
Program

Plan
>RiktlinjeFastställd av: Nämnd/Styrelse

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

Riktlinjer om ersättnig för 
skador uppkomna på 

kommunens allmänna ytor
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Riktlinje 2 (3)

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

Innehållsförteckning

1 Allmänna ytor – definition .....................................................................................3

2 Grundsyn för ersättning.........................................................................................3

3 Skador på fordon eller person ...............................................................................3

4 Beslut om ersättning..............................................................................................3
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Riktlinje 3 (3)

1 Allmänna ytor – definition
Med allmänna ytor i denna handling avses;

A Gator och vägar där kommunen är väghållare

B Gång- och cykelbanor där kommunen är väghållare

C Torg och parkeringsplatser där kommunen är väghållare

D Allmänna lekplatser (OBS: Lekplatser inom förskole- och skolområde är i detta 
avseende inte allmänna ytor)

2 Grundsyn för ersättning
Om man råkat ut för en skada på allmän yta kan man i vissa fall ha rätt till ersättning 
från kommunen. En förutsättning är att kommunen eller av kommunen anlitad 
entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

För att skapa enighet gällande ersättningsmöjligheter tillämpar kommunen i 
huvudsak samma riktlinjer som Trafikverket.

3 Skador på fordon eller person
Kommunen ska hålla de allmänna ytorna, enl definition i p 1 ovan, i ett 
tillfredsställande skick genom underhåll och andra åtgärder. Kommunen ska 
inspektera allmänna ytor årligen för att bedöma vilka åtgärder som behöver göras. 
När det gäller allmänna lekplatser så genomförs besiktning årligen.

Det kan ändå inträffa att fordon eller personer blir skadade på grund av den allmänna 
ytans (eller lekplatsredskapet) skick eller i samband med att det arbetas med de 
allmänna ytorna. För att ersättning ska kunna erhållas för en sådan skada krävs att 
det kan visas att kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör har orsakat 
skadan genom vårdslöshet. Bevisbördan för hur skadan uppkommit åligger den som 
inkommer med ersättningsanspråk.

Vårdslöshet innebär i praktiken t ex att kommunen känt till en skada men inte 
åtgärdat den inom rimlig tid (max 5 arbetsdagar) eller att det inte har 
varningsskyltats vid ett arbete som borde varit skyltat.

4 Beslut om ersättning
Innan beslut tas ska samråd genomföras med kommunens 
försäkringsbolag/försäkringsmäklare i syfte att klarlägga gällande försäkringsvillkor. 
Beslut om ersättning för belopp om max 5 000 kr får tas även om försäkring inte 
täcker beloppet.
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Protokoll 2016-11-07

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Vik. Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §177

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

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 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-11-07

Datum för överklagan 2016-11-08 till och med 2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-11-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§177 - Riktlinjer om ersättning för skador orsakade av brister på 
kommunens allmänna ytor (KS 16-603)
Ärendebeskrivning
Kommunen saknar riktlinjer för när och hur ersättning kan betalas ut på grund av skador uppkomna 
på grund av brister på kommunens allmänna ytor. Förslag till riktlinjer har därför arbetats fram.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer om ersättning för skador orsakande av brister på kommunen 
allmänna ytor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet återremitteras för att se över vilka ytor riktlinjerna ska 
gälla för.

Propositionsordning

Ordförande ställer Wendla Thorstenssons (C) yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras 
idag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att återremittera ärendet till 
kommunstyrelseförvaltningen för att se över vilka ytor riktlinjerna ska gälla för.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att se 
över vilka ytor riktlinjerna ska gälla för.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer om ersättnig för skador uppkomna på kommunens allmänna ytor - (36804)
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §22

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 

§22 - Riktlinjer om ersättning för skador orsakade av brister på 
kommunens allmänna ytor (KS 16-603)
Ärendebeskrivning
Kommunen saknar riktlinjer för när och hur ersättning kan betalas ut på grund av skador uppkomna 
på grund av brister på kommunens allmänna ytor. Förslag till riktlinjer har därför arbetats fram.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer om ersättning för skador uppkomna på kommunens allmänna ytor

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer om ersättnig för skador uppkomna på kommunens allmänna ytor - (36804)
 §177 KSAU Riktlinjer om ersättning för skador orsakade av brister på kommunens allmänna 

ytor - (KS 16-603-2)
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Svar på medborgarförslag om 
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Rasmus Axelsson
Kvistbro banvaktstuga

716 93 Fjugesta

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Svar på medborgarförslag om ökad medborgardialog

Dialoger med medborgare pågår fortlöpande i Lekebergs kommun och är en viktig 
del av utvecklingen av kommunen. 

Det systematiska arbetet med medborgardialog kan utvecklas och gemensamma 
synsätt bör finnas bland tjänstepersoner och förtroendevalda. En tydligare 
redovisning av vilka frågor som tillämpar medborgardialog kan göras och i fler forum. 
Frågan kring medborgardialog bör lyftas oftare i arbetet med olika ärenden i 
kommunen.    

När det gäller redovisningen av pågående projekt går ditt förslag helt i linje med 
kommunens arbete kring kommunikation. Under våren kommer därför en sida 
skapas där kommunens pågående projekt redovisas samt statusen på dem. 

Hälsningar

Wendla Thorstensson 
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr: KS 15-761

Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag om ökad 
medborgardialog
   

Ärendebeskrivning
Rasmus Axelsson, Kvistbro, inkom den 26 november 2015 med ett medborgarförslag 
om medborgardialog. I medborgarförslaget föreslår Rasmus Axelsson att Lekebergs 
kommun ska utreda hur kommunen kan förbättra sin medborgardialog. 

Rasmus Axelsson föreslår 
- att kommunen utreder möjligheten att förbättra medborgardialogen med målet att 
öka den lokala demokratin och informationen till invånarna
- Löpande redovisa vilka projekt och utredningar som pågår inom Lekebergs kommun

1 Bakgrund
I Rasmus Axelssons medborgarförslag finns ingen definition av vad som menas med 
medborgardialog. Kommunstyrelseförvaltningen anser att definitionen av 
medborgardialog är bred, allt från paneler, fokusgrupper, open space, ungdomsråd 
till e-förslag.

Lekebergs kommun har flertalet gånger använt sig av medborgardialog vid större 
projekt eller liknande. Två exempel är vid framtagande av den senaste 
översiktsplanen för Lekebergs kommun och kring framtagandet av underlag för en ny 
kulturarena i kommunen.

En viktig förutsättning för medborgardialog är att den aktuella frågan är påverkbar. 
Rasmus Axelsson skriver i sitt medborgarförslag att medborgardialogen inte varit 
idealisk i följande frågor:

 Förstudie om järnväg mellan Stockholm-Oslo (Nobelbanan)
 Ombyggnation av Lanna badgruva
 VA-verksamhetsområde Bäcklunda-Dormen
 VA-verksamhetsområde Kvistbro-Gropen.

Lekebergs kommun har tillsammans med Örebro, Karlskoga, Degerfors och 
Kristinehamns kommuner genomfört en möjlighetsstudie om var det fysiskt skulle 
vara möjligt att i framtiden bygga en ny järnväg mellan Örebro och Kristinehamn, 
som en del av Stockholm-Oslo-sträckan. Möjlighetsstudien är en studie som 
undersöker vart det tekniskt och fysiskt finns förutsättningar att bygga en järnväg 
med de krav som ställs på en snabbtågsförbindelse och godstransporter. Studien 
underlättar för oss att frigöra mark eftersom den pekar ut på några meter vart det är 
lämpligast att anlägga. 

Utöver denna möjlighetsstudie har kommunstyrelsen fattat beslut om ett tematiskt 
tillägg till kommunens översiktsplan. Vid framtagande av det tematiska tillägget 
kommer medborgardialog att tillämpas, vilket framgår i materialet som finns i frågan 
på kommunens hemsida. 
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Dnr: KS 15-761

Möjlighetsstudien har inte varit påverkbar, det är en faktabaserad studie som 
presenterar vart det är geografisk möjligt att förlägga en järnväg. Därför har 
kommunen valt att inte använda sig av medborgardialog i denna del av frågan om 
Nobelbanan. Lekebergs kommun har istället valt att, precis som Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) föreslår i sin skrift Kommunikation för medborgardialog, 
informera medborgarna. När det tematiska tillägget ska tas fram kommer däremot 
medborgardialog att tillämpas eftersom den delen är påverkbar.  

Utvecklingsplanen för Lanna badgruva påbörjades under år 2012. Ett samråd 
genomfördes under 2012-2013. Den 19 oktober 2015 närvarande 50 medborgare vid 
en medborgardialog arrangerat av kommunen där syftet var att samla in synpunkter 
på utvecklingen av området. Den 5 april 2016 följde en medborgardialog med syfte 
att följa upp dialogen som genomfördes i oktober 2015, vid denna dialog närvarade 
ca 40 medborgare. Allt material finns publicerat på kommunens hemsida. 

2 Analys
Rasmus Axelsson föreslår 

- att kommunen utreder möjligheten att förbättra medborgardialogen med 
målet att öka den lokala demokratin och informationen till invånarna

- Löpande redovisa vilka projekt och utredningar som pågår inom Lekebergs 
kommun

2.1 Utreda mer medborgardialog
Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade år 2013 skriften 
Medborgardialog som del i styrprocessen. Skriften är en bra utgångs punkt för kring 
arbete med medborgardialog.   

Dialoger med medborgare pågår fortlöpande i Lekebergs kommun. Det systematiska 
arbetet med medborgardialog kan däremot utvecklas och gemensamma synsätt bör 
finnas bland tjänstepersoner och förtroendevalda. 

En tydligare redovisning av vilka frågor som tillämpar medborgardialog kan göras och 
i fler forum. 

2.2 Redovisning av projekt
Kommunen arbetar ständigt med att förbättra sin kommunikation och Rasmus 
Axelssons förslag om att på hemsidan redovisa pågående projekt stämmer väl 
överens med kommunens ambition. I nuläget har kommunen informerat om dom i 
ett nyhetsbrev men ambitionen är att övergå till att fortlöpande publicera 
informationen på kommunens hemsida. 

3 Slutsats
Lekebergs kommun bör oftare lyfta frågan kring medborgardialog men det är viktigt 
att ha dialog om frågor som medborgarna faktiskt kan påverka. 

Lekebergs kommun bör upprätta en sida på sin hemsida där pågående projekt och 
deras status redovisas.   
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Dnr: KS 15-761

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. Antar förslag till svar
2. Anser därmed medborgarförslaget besvarat.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson Anna Nilsson
tf. kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §23

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 

§23 - Svar på medborgarförslag om ökad medborgardialog (KS 15-
761)
Ärendebeskrivning
Rasmus Axelsson, Kvistbro, inkom den 26 november 2015 med ett medborgarförslag om 
medborgardialog. I medborgarförslaget föreslår Rasmus Axelsson att Lekebergs kommun ska utreda 
hur kommunen kan förbättra sin medborgardialog. Rasmus Axelsson föreslår - att kommunen 
utreder möjligheten att förbättra medborgardialogen med målet att öka den lokala demokratin och 
informationen till invånarna - Löpande redovisa vilka projekt och utredningar som pågår inom 
Lekebergs kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. Antar förslag till svar

2. Anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Svar på medborgarförslag om ökad medborgardialog - (37063)
 Medborgarförslag om ökad medborgardialog - (KS 15-761-1)
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 16-716

Tjänsteskrivelse – Biblioteksplan 2017-2019
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har inkommit med ett förslag till ny Biblioteksplan för 
2017-2019.  Att varje kommun ska ha en biblioteksplan är reglerat i bibliotekslagen. 
Biblioteksplanen presenterar kommunens långsiktiga vilja och inriktning för 
biblioteksverksamheten, där både folkbibliotek och skolbibliotek ingår. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ”Biblioteksplan för Lekebergs kommun 2017-2019”

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Program

>Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2017-XX-XX
Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden
Ansvarig tjänsteman: Kultur- och fritidschef
Diarienummer: KS 16-716 Regler

      

”Bibliotek berör alla!”

Biblioteksplan 2017-2019
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Datum: 2017-XX-XX
Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden
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1 Sammanfattning
Bibliotek är en viktig del i den kulturella infrastrukturen i kommunen. 
Bibliotekens verksamheter styrs av denna biblioteksplan under åren 
2017-2019. Biblioteksplanen är ett styrdokument beslutat av 
kommunfullmäktige. Planen presenterar kommunens långsiktiga vilja 
och inriktning för biblioteksverksamheten. Kultur- och 
fritidsavdelningen inom Kultur- och bildningsförvaltningen ansvarar 
för folkbiblioteksverksamheten.  Skolan, i samma förvaltning, 
ansvarar för skolbiblioteken. Ansvarig gemensam nämnd är kultur- 
och bildningsnämnden. Styrande för biblioteksverksamheten är 
bibliotekslagen, skollagen, sekretesslagen och barnkonventionen. 

1.1 Folkbiblioteket 
Folkbiblioteksverksamheten i Lekebergs kommun består av Lekebergs 
bibliotek i Fjugesta. Det är en samlingspunkt vars öppettider ska vara 
anpassade till människors behov, och lokalerna ska vara tillgängliga. 
Biblioteket ska vara en plats där människor, oberoende av etnicitet, 
kultur, religion, ålder och sexuell läggning m.m., kan mötas. På 
biblioteket ska alla kunna hitta den information och kunskap som 
krävs för att kunna delta aktivt i det demokratiska samhället. 
Möjligheten till fri åsiktsbildning är också en självklarhet för 
biblioteket.

Biblioteket ska vara en skattkammare för barn och unga med tillgång 
till berättelser där de får uppleva läslust och läsglädje. Det ska vara 
välkomnande och inspirerande. Biblioteket delar ut gåvoböcker till 
alla nyfödda och 4-åringar, och erbjuder medier för 
föräldraskapsstöd. Lekebergs bibliotek ska jobba aktivt med olika 
läsfrämjande aktiviteter för att nå barn, unga och deras föräldrar. 
På biblioteket är barn och ungdomar en prioriterad grupp, och de ska 
kunna påverka och känna sig delaktiga i verksamheten. 

Biblioteket ska ge service till dem som inte själva kan komma till 
biblioteket. Biblioteket ska prioritera personer med läs- och 
skrivsvårigheter och personer med funktionshinder som ska erbjudas 
aktuella medier och tekniska hjälpmedel. Invånare med utländsk 
bakgrund och de nationella minoriteterna är också prioriterade 
grupper som ska kunna få information och låna litteratur på sina 
språk. Biblioteket erbjuder även medier på lättläst svenska. 

Biblioteket ska erbjuda kulturupplevelser, men också vara en arena 
där människor kan vara kreativa i eget skapande. Biblioteket ska göra 
läsfrämjande insatser, ge tillgång till litteratur, stimulera till 
nyfikenhet och uppmuntra människor att bilda och utbilda sig. En 
viktig uppgift är också att verka för att minska det digitala 
utanförskapet i samhället. 

Page 266 of 395



Plan 4 (16)

4

Biblioteket ska genom marknadsföring i olika kanaler nå användarna. 
Bibliotekets verksamhet ska kunna flytta ut där människor finns, via 
depositioner och medverkan vid aktiviteter i andra lokaler. 

Bibliotekets medieutbud behöver ständigt aktualiseras. Utbudet ska 
vara anpassat efter användarnas behov och spegla världen både 
lokalt och globalt. Biblioteket ska hänga med i den tekniska 
utvecklingen och erbjuda medier i nya former.

Det är viktigt att bibliotekets besökare bemöts av professionell och 
fackutbildad personal för att ge service av hög kvalitet. Användaren 
ska känna sig sedd och vara nöjd med sitt besök. Många av 
bibliotekets delar kräver omvärldsbevakning och det är därför viktigt 
att delta i nätverk med andra bibliotek och organisationer.

För att utföra sitt uppdrag kan biblioteket samarbeta med aktörer 
inom kommunen och med lokalsamhället. Det krävs också samarbete 
med aktörer utanför kommunens gränser t ex kring medier och 
teknik.

1.2 Skolbiblioteken
Lekebergs kommun har fem grundskolor på tre orter: Mullhyttan, 
Fjugesta och Hidinge. Skolbiblioteken ska höra till skolans 
kärnverksamhet som en pedagogisk resurs och vara en del i arbetet 
med ökad måluppfyllelse. Idag har varje skola ett biblioteksrum.

Skolorna ska arbeta med läsfrämjande aktiviteter utifrån läroplanens 
mål och ingå i två nya läslustnätverk bestående av representanter 
från respektive skola samt folkbiblioteket.
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2 Inledning
2.1 Läsanvisning
I biblioteksplanen används orden; är, ska och kan i den löpande 
texten.

Är beskriver hur det ser ut nu.

Ska beskriver de verksamhetsdelar, aktiviteter eller tjänster som ska 
finnas, t.ex. enligt bibliotekslagen. En del av ska-beskrivningarna når 
biblioteken redan idag, andra inte.

Kan visar på olika möjliga tillvägagångssätt för utveckling av 
biblioteksverksamheterna inom flera områden.

2.2 Styrning och stöttning
Lekebergs kommuns biblioteksplan för åren 2017-2019 är ett 
styrdokument beslutat av kommunfullmäktige. Planen presenterar 
kommunens långsiktiga vilja och inriktning för 
biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen både styr och stöttar 
politiker och tjänstemän i det årliga mål- och aktivitetsplanearbetet. 
För tjänstemännen fungerar den även som en värdefull vägledning i 
det dagliga arbetet. Uppföljning sker årligen i det systematiska 
kvalitetsarbetet.

Kultur- och fritidsavdelningen inom Kultur- och 
bildningsförvaltningen ansvarar för folkbiblioteksverksamheten 
medan skolan, i samma förvaltning, ansvarar för skolbiblioteken. 
Ansvarig gemensam nämnd är kultur- och bildningsnämnden. 

Bibliotekslag, skollag, personuppgiftslag, sekretesslag och 
barnkonventionen styr verksamheten. Andra dokument är 
vägledande, såsom de nationella kulturpolitiska målen.

2.3 Lekebergs kommun är en växande kommun
Lekebergs kommun är en ung och levande landsbygdskommun. Tack 
vare goda kommunikationer är det nära till storstadens utbud. 
Kommunen satsar på bra bostäder, moderna förskolor och skolor 
samt ett fördelaktigt företagsklimat. En viktig politisk satsning just nu 
är etablerandet av ett större bibliotek och plats för mer kultur.

Kommunen hade 7 492 invånare i mars 2016. Befolkningen har ökat 
med ca 50 personer per år de senaste åren. 

Ålder Mars 2016 (antal)
0-5 år 639
6-15 år 921
16-19 år 288
20-64 4 039
65-79 1 229
80+ 376
TOTALT 7 492

Ur bibliotekslagen:
17 § Kommuner och 
landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin
verksamhet på 
biblioteksområdet.
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Ur bibliotekslagen:
2 § Biblioteken i det 
allmänna 
biblioteksväsendet ska 
verka för det 
demokratiska samhällets 
utveckling genom att 
bidra till 
kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska 
främja litteraturens 
ställning och intresset för 
bildning, upplysning, 
utbildning och forskning 
samt kulturell verksamhet 
i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska 
finnas tillgänglig för alla.

3 Folkbibliotek
Folkbiblioteket är en viktig del i den kulturella infrastrukturen, och en 
naturlig samlingspunkt i lokalsamhället. Bibliotekets öppettider ska 
vara anpassade till människors behov och lokalerna ska vara 
tillgängliga. Biblioteksverksamheten kan utvecklas så att den når ut i 
flera av kommunens orter, t ex genom bokbuss eller filialer. 
Biblioteket tillhör alla som bor, besöker eller jobbar i kommunen, och 
är en av de få platser där alla har rätt att vara utan krav på avgift, 
medlemskap eller prestation. 

Folkbiblioteksverksamheten i Lekebergs kommun består av Lekebergs 
bibliotek som är centralt beläget i kommunhuset i centralorten 
Fjugesta. Den fasta personalen består av (januari 2017) tre 
bibliotekarier på heltid, samt en biblioteksansvarig kultur- och 
fritidschef.

3.1 Mötesplats och kunskapscentrum
Biblioteket är en plats där människor, oberoende av etnicitet, kultur, 
religion, ålder och sexuell läggning kan mötas men också bara vara 
sida vid sida. Möten mellan människor skapar grunden för ett 
tolerant och öppet samhälle. Biblioteket kan vara ett offentligt rum 
som motverkar fördomar, diskriminering och främlingsfientlighet.

För att kunna delta aktivt och göra sin röst hörd i det demokratiska 
samhället behövs information och kunskap. På biblioteket ska alla 
kunna hitta information efter behov. Biblioteket ska också verka 
läsfrämjande för alla åldrar, stimulera till nyfikenhet, fritt 
kunskapssökande och uppmuntra människor att bilda och utbilda sig. 
Dagens arbetsliv kräver oftare än förr att människor utbildar sig 
under olika skeden av livet. Genom att tillhandahålla studieplatser 
ska biblioteket vara en resurs för studerande.

Ur bibliotekslagen:
6 § Varje kommun ska 
ha folkbibliotek. 
Folkbiblioteken ska vara 
tillgängliga för alla och 
anpassade till 
användarnas behov. 
Folkbibliotekens utbud av 
medier och tjänster ska 
präglas av allsidighet och 
kvalitet.
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Ur bibliotekslagen:

8 § Folkbiblioteken ska 
ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar för att 
främja deras 
språkutveckling och 
stimulera till läsning, 
bland annat genom att 
erbjuda litteratur utifrån 
deras behov och 
förutsättningar.

4 Biblioteket för barn och unga 
Biblioteket ska vara en skattkammare för barn och unga, där de får 
uppleva läslust och läsglädje. Barnen har rätt att växa upp med 
tillgång till böcker och berättelser i sina liv. Biblioteksrummet ska 
vara välkomnande och inspirerande både för läsning, lek och 
samvaro. 

Biblioteket jobbar aktivt med olika läsfrämjande aktiviteter för att nå 
barn, unga och deras föräldrar. Det kan röra sig om olika typer av 
bokpåsar, lovaktiviteter, läsklubbar och andra riktade projekt. Barn 
och ungdomar är en prioriterad grupp. Biblioteket möter barnen 
genom att bjuda in till dialog och lyssna till dem. De ska kunna 
påverka och känna sig delaktiga i verksamheten, i både stort och 
smått.

Genom ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) delas 
gåvoböcker ut till alla nyfödda och 4-åringar. Det är ett viktigt första 
möte där föräldrar får veta vad biblioteket kan erbjuda. Biblioteket 
har t.ex. medier anpassade både för att utveckla ett barns språk, 
närhet och samspel mellan barn och vuxen, samt medier för 
föräldraskapsstöd. 

För att gynna språkutveckling och uppmuntra till läsning kan 
biblioteket samarbeta med familjecentralen, föreningar, förskolor 
och skolor. Bland annat genom sagostunder och bokpresentationer, 
delaktighet i olika läsprojekt, samt medverkan på föräldramöten.
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5 Prioriterade grupper  
Biblioteket ska prioritera vissa grupper. Personer med läs- och 
skrivsvårigheter och personer med funktionshinder ska erbjudas 
aktuella medier och tekniska hjälpmedel. Invånare med utländsk 
bakgrund och de nationella minoriteterna ska kunna få information 
och låna litteratur på sina språk. Biblioteket köper in medier på 
efterfrågade språk, men kan också till viss del komplettera med lån 
från andra bibliotek, som t ex Internationella biblioteket.

På biblioteket finns medier på lättläst svenska som flera av de 
prioriterade grupperna har behov av.
Alla ska ha tillgång till bibliotekets verksamhet och service.
Bibliotekarierna ska ha kunskap och kompetens om tjänster som 
finns för de prioriterade grupperna. Man ska ge information och 
handledning om de olika tjänsterna. 

Biblioteket ska välkomna alla till aktiviteter och kan ha särskilda 
riktade aktiviteter för prioriterade grupper.

Biblioteket ska ge service till dem som inte själva kan komma till 
bibliotekslokalen, genom t ex Boken kommer-service eller bokbuss.

Ur bibliotekslagen:

5 § Biblioteken i det 
allmänna 
biblioteksväsendet ska 
ägna särskild 
uppmärksamhet åt de 
nationella minoriteterna 
och personer som har 
annat modersmål än 
svenska, bland annat 
genom att erbjuda 
litteratur på

1. De nationella 
minoritets-
språken,

2. Andra språk än 
de nationella 
minoritets-
språken och 
svenska, och

3. Lättläst svenska.

Ur bibliotekslagen:

§4 Biblioteken i det 
allmänna 
biblioteksväsendet ska 
ägna särskild 
uppmärksamhet åt 
personer med 
funktionsnedsättning, 
bland annat genom att 
utifrån deras olika 
behov och 
förutsättningar erbjuda 
litteratur och tekniska 
hjälpmedel för att 
kunna ta del av 
information. 
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Ur bibliotekslagen:

7 § Folkbiblioteken ska 
särskilt främja läsning 
och tillgång till 
litteratur.

Folkbiblioteken ska 
verka för att öka 
kunskapen om hur 
informationsteknik kan 
användas för 
kunskapsinhämtning,
lärande och delaktighet 
i kulturlivet.

6 Kulturarena 
Biblioteket ska erbjuda kulturupplevelser producerade av både 
professionella och amatörer. Upplevelserna bidrar till att berika livet 
för besökarna och kan ge dem en högre livskvalitet samt en ökad 
förståelse och medkänsla för andra människor.  Enligt studier är 
kultur en attraherande faktor som har betydelse för människors 
beslut att söka sig till en plats och bosätta sig där, se t.ex. Kultur gör 
skillnad, en studie från Myndigheten för tillväxtanalys (PM 2015:14). 
Dessutom har kultur en positiv effekt på människors hälsa, se t.ex. 
Kultur för hälsa, en rapport från Statens Folkhälsoinstitut (nr 
2005:23). 

Det är viktigt att värna om och lyfta fram vårt gemensamma kulturarv 
- kunskap om vårt ursprung gör det lättare att förstå den värld som vi 
lever i idag. Genom gemensamma kulturupplevelser och berättande i 
olika former kan vi tillsammans skapa framtidens kulturarv. 

Biblioteket ska vara en arena där människor kan vara aktiva i eget 
skapande. Att skapa stimulerar till nytänkande och kreativitet, vilket 
har positiva effekter på hela samhället, se Happenings som 
arbetsmetod av Sofia Malmberg. Genom olika aktiviteter och en 
anpassad lokal kan biblioteket uppmuntra till eget skapande i olika 
former. På biblioteket kan också utställningsplats erbjudas för att visa 
upp resultaten av eget skapande. 
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7 Det inspirerande biblioteket
Biblioteksrummet ska vara välkomnande och inspirera till läslust och 
kreativitet. Det ska finnas utrymme för barnens lek och fantasi, för 
ungdomar, och för den som behöver en plats för lugn och ro. 
Användarna ska känna sig delaktiga i biblioteket.

7.1 Ett bibliotek som når ut 
Biblioteket kan man ta del av via Internet genom hemsidan och 
digitala tjänster, som e-medier och databaser. Det är viktigt att nå ut 
till användarna genom marknadsföring. Sociala medier är en kanal, 
förutom hemsidan, som ger möjlighet till information, delaktighet 
och dialog. Bibliotekets verksamhet ska kunna flytta ut där människor 
finns. Depositioner och medverkan vid aktiviteter i andra lokaler, 
samt arrangemang, ger möjligheter för biblioteket att nå ut. 

7.2 Digital delaktighet 
Biblioteket ska verka för att minska det digitala utanförskapet i 
samhället. Biblioteket erbjuder tillgång till datorer och fritt trådlöst 
nätverk till våra besökare. Ovana datoranvändare ska i större 
utsträckning kunna erbjudas hjälp på biblioteket. Sådana aktiviteter 
kan ske, t ex i samarbete med studieförbund. 

7.3 Bibliotekets medieutbud 
Bibliotekets medieutbud är mångsidigt och behöver ständigt 
aktualiseras. För att hålla bibliotekets bestånd aktuellt måste arbetet 
med inköp, gallring och översyn pågå kontinuerligt utifrån en 
kvalitetsbedömning. Det ska vara anpassat efter 
biblioteksanvändarnas behov och önskemål och spegla världen både 
lokalt och globalt. 

Det finns en mångfald av olika medietyper – Det är viktigt att 
biblioteket hänger med i den tekniska utvecklingen och erbjuder 
medier i nya former. Mediernas innehåll och exponering bidrar till 
läslust och inspiration.

Då låntagare efterfrågar medier som inte finns i bibliotekets bestånd, 
som inte går att köpa in, kan biblioteket fjärrlåna dem från andra 
bibliotek. Genom att erbjuda fjärrlån garanteras användarna tillgång 
till information och det är viktigt för jämlikheten, eftersom 
biblioteket inte kan erbjuda lika mycket medier som större bibliotek.
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8 Personal 
Biblioteket är platsen för det goda mötet. Det är viktigt att 
bibliotekets alla besökare bemöts av professionell personal för att ge 
en service av hög kvalitet. Det är viktigt att bemöta alla med respekt 
och på ett likvärdigt sätt och möta varje besökares behov. 
Användaren ska känna sig sedd och vara nöjd med sitt besök.

Biblioteket har och ska ha fackutbildad personal, som får kontinuerlig 
kompetensutveckling. Att arbeta på ett bibliotek innebär ett 
kvalificerat arbete som kräver social kompetens och inkännande. 
Arbetet innebär att kunna söka i en mångfald av källor och ha 
kunskap om källkritik. Bibliotekens alla delar spänner över många 
ämnesområden som kräver omvärldsbevakning. Det är viktigt att det 
ges tid att delta i nätverk med andra bibliotek och organisationer 
både lokalt, regionalt och nationellt. Utöver att möta 
biblioteksanvändaren under bibliotekets öppettider består 
verksamheten av en stor del inre arbete; bland annat administration, 
mediehantering, och planering. Det inre arbetet i kombination med 
fackutbildad personal är en förutsättning för en biblioteksverksamhet 
av god kvalitet.
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9 Samarbete  
Folkbiblioteket samarbetar idag med olika former av verksamheter 
på lokal, regional och nationell nivå, t.ex. kring medier, teknik och 
kompetens. Biblioteket kan ingå i samarbeten som utvecklar och 
berikar både bibliotekets och andras verksamheter, som t.ex. 
skolbiblioteken. Folkbiblioteket ska dock inte kompensera för 
avsaknad av skolbiblioteksverksamhet.

På regional nivå sker samarbete med Regionbiblioteket vars syfte är 
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. Region-
bibliotekets arbete beskrivs i den regionala biblioteksplanen. 
Biblioteket välkomnar även initiativ från lokalsamhället; lokala 
nätverk, föreningar och privatpersoner. Det är viktigt att lyfta fram 
lokala krafter och idéer. 
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10 Miljöarbete
Biblioteket är en del i kommunens arbete för en hållbar framtid, och 
ska sträva efter att minska negativ klimatpåverkan och annan 
belastning på miljön vid val av material och tjänster.
Biblioteket är också en viktig informationsförmedlare för 
allmänheten när det gäller kunskap om hur man kan ställa om till det 
hållbara samhället.
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Respektive skola, inom Kultur- och bildningsförvaltningen, ansvarar för 
skolbiblioteken. 

Lekebergs kommun har fem grundskolor på tre orter: Mullhyttan, 
Fjugesta och Hidinge. Skolbibliotek ska höra till skolans 
kärnverksamhet som en pedagogisk resurs och vara en del i arbetet 
med ökad måluppfyllelse. Idag har varje skola ett biblioteksrum.

Höstterminen 2016:

Skola Årskurs Antal elever
Mullhyttans 
skola

Förskoleklass till åk 
6, fritidshem

115

Hidinge skola Förskoleklass till åk 
6, fritidshem

190

Tulpanens skola Förskoleklass till åk 
3, fritidshem

250

Lekebergs-skolan 
4-6

Åk 4-6, fritidshem
Särskola med 
grundsärskola & 
träningsskola

150

Lekebergs-skolan 
7-9

Åk 7-9
Gymnasieskola & 
SFI

Åk 7-9: 245
Gymnasiet + SFI har 
varierande antal

Skolorna ska arbeta med läsfrämjande aktiviteter utifrån läroplanens 
mål och ingå i två nya läslustnätverk bestående av representanter 
från respektive skola samt folkbiblioteket.

En utveckling av skolbiblioteken ska ske. Via elevråden kommer 
eleverna vara delaktiga i utvecklingen.

Utvärdering av skolbiblioteken ingår i skolornas årliga systematiska 
mål- och kvalitetsarbete.

Ur bibliotekslagen:

10 § Enligt 2 kap. 36 § 
skollagen (2010:800) 
ska eleverna i 
grundskolan, grund-
särskolan, special-
skolan, sameskolan,
gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha 
tillgång till skolbibliotek.
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Bilaga 1 – Bibliotekslagen (2013:801)

Bibliotekslagen (2013:801)

1 § I denna lag finns bestämmelser om det 
allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna 
biblioteksväsendet består av all offentligt 
finansierad biblioteksverksamhet och utgörs 
av:

1. folkbibliotek,

2. skolbibliotek,

3. regional biblioteksverksamhet,

4. högskolebibliotek,

5. lånecentraler, och

6. övrig offentligt finansierad 
biblioteksverksamhet.

Ändamål

2 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att 
bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska främja litteraturens ställning och intresset 
för bildning, upplysning, utbildning och 
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för 
alla.

Ansvarsfördelning

3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, 
landstingen, staten och, i fråga om vissa skolor, 
enskilda.

1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.

2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, 
landsting, staten eller enskilda huvudmän i 
enlighet med bestämmelserna i

2 kap. skollagen (2010:800).

3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar 
landstingen och de kommuner som inte ingår i 
ett landsting.

4. För högskolebibliotek vid universitet och 
högskolor som omfattas av högskolelagen 
(1992:1434) ansvarar staten.

5. För lånecentraler ansvarar staten.

6. För övrig offentligt finansierad 
biblioteksverksamhet ansvarar den som enligt 
särskilda bestämmelser är huvudman för 
verksamheten.

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs 
av någon annan än huvudmannen ansvarar 
huvudmannen för att den som driver 
biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.

Prioriterade grupper

4 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktions-
nedsättning, bland annat genom att utifrån 
deras olika behov och förutsättningar erbjuda 
litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna 
ta del av information.

5 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna 
och personer som har annat modersmål än 
svenska, bland annat genom att erbjuda 
litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken,

2. andra språk än de nationella 
minoritetsspråken och svenska, och

3. lättläst svenska.

Folkbibliotek

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. 
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 
anpassade till användarnas behov. 
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster 
ska präglas av allsidighet och kvalitet.

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning 
och tillgång till litteratur.

Folkbiblioteken ska verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, lärande och 
delaktighet i kulturlivet.

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till 
läsning, bland annat genom att erbjuda
litteratur utifrån deras behov och 
förutsättningar.

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten 
avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång 
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till litteratur under en viss tid oavsett 
publiceringsform.

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken 
tar ut

1. ersättning för kostnader för porto, 
fotokopiering ochandra liknande tjänster, och

2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad 
tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

Skolbibliotek

10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska 
eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.

Regional biblioteksverksamhet

11 § Varje landsting och de kommuner som 
inte ingår i ett landsting ska bedriva regional 
biblioteksverksamhet med syfte att främja 
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet 
när det gäller de folkbibliotek som är 
verksamma i länet.

Högskolebibliotek

12 § Det ska finnas tillgång till 
högskolebibliotek vid alla universitet och 
högskolor som omfattas av högskolelagen 
(1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för 
biblioteksverksamhet inom de områden som 
anknyter tillutbildning och forskning vid 
universitetet eller högskolan.

Lånecentraler

13 § För en kompletterande informations- och 
medieförsörjning ska det finnas en eller flera 
lånecentraler.

Samverkan

14 § I syfte att ge alla tillgång till landets 
samlade biblioteksresurser ska bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna 
biblioteksväsendet samverka.

15 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa 
litteratur ur de egna samlingarna till varandras 
förfogande. Skyldigheten att avgiftsfritt ställa 
litteratur till förfogande gäller inte för folk- 
eller skolbibliotek.

16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § 
kommunallagen (1991:900) om anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar 
hindrar inte att folk- eller skolbibliotek 
avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för 
ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet 
som är beläget utanför kommungränsen. 

Biblioteksplaner

17 § Kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet.

Uppföljning

18 § Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska ha en nationell överblick över 
och främja samverkan inom det allmänna 
biblioteksväsendet. Myndigheten ska 
tillsammans med de regionala 
biblioteksverksamheterna och kommunerna 
följa upp hur de biblioteksplaner som antagits 
har utformats och hur de används.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
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Ordförande _________________________________________________________________
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Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman
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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 

§24 - Biblioteksplan 2017-2019 (KS 16-716)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har inkommit med ett förslag till ny Biblioteksplan för 2017-2019. Att 
varje kommun ska ha en biblioteksplan är reglerat i bibliotekslagen. Biblioteksplanen presenterar 
kommunens långsiktiga vilja och inriktning för biblioteksverksamheten, där både folkbibliotek och 
skolbibliotek ingår.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ”Biblioteksplan för Lekebergs kommun 2017-2019"

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Biblioteksplan 2017-2019 - (39895)
 KUB §128/2016 Biblioteksplan 2017-2019 - (KS 16-716-2)
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 14-94

Lokala ordningsföreskrifter i Lekebergs kommun – 
uppdatering 2017
   

Ärendebeskrivning
Kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdaterades senast 2014. Då det 
konstaterats oklarheter och att medborgare har inkommit med synpunkter rörande 
vad som gäller för camping och övernattning samt att det rapporterats problem med 
hantering av hundar så finns anledning att göra en ytterligare uppdatering av de 
lokala ordningsföreskrifterna.

1 Bakgrund
Kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdaterades senast 2014. Då det 
konstaterats oklarheter och att medborgare har inkommit med synpunkter rörande 
vad som gäller för camping och övernattning samt att det rapporterats problem med 
hantering av hundar så finns anledning att göra en ytterligare uppdatering av de 
lokala ordningsföreskrifterna.

2 Analys
De föreslagna ändringarna och förtydliganden i de lokala ordningsföreskrifterna 
rörande bland annat offentlig plats, rastning av hundar och övernattning, skapar 
tydligare ordningsföreskrifter.

3 Slutsats
Att uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna ger tydlighet avseende de oklarheter 
och problemområden som definierats i den tidigare versionen (2008-03-07).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonMats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2008-03-27 (reviderad 2017-xx-xx)
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Teknisk chef
Diarienummer: KS 14-94

Lokala ordningsföreskriver i 
Lekebergs kommun
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Lekebergs kommun föreskriver följande med stöd av § 1 förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen (1993:1617).

1 § - Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Lekebergs kommun ska upprätthållas och hur risken för 
olägenheter eller skador på människors hälsa och egendom ska minimeras. 

2 § - Omfattning
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Föreskrifterna 
gäller till del även på allmänna ytor, se särskilt § 15 och § 16 i dessa lokala 
ordningsföreskrifter.

För områden som kommunen upplåter till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 

3 § - Offentliga platser 
Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter, ska med stöd av 1 kap 
2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Till 
allmänt begagnande upplåtna idrotts- och sportplatser, campingplatser, lekplatser, 
badplatser, allmänna begravningsplatser, kyrkogårdar, motionsspår, torg, anlagd 
parkmark inom markerat område i bilaga 1 Kartskiss Fjugesta, bilaga 2 Kartskiss 
Hidinge-Lanna och bilaga 3 Kartskiss Mullhyttan.

Sannabadet, inklusive campingplatsen, som arrenderas och drivs av privat 
näringsidkare är inte att betrakta som offentlig plats i dessa ordningsföreskrifter, där 
gäller ordningsbestämmelser enligt näringsidkarens direktiv.

4 § - Kommunens yttrande
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 
17 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

5 § - Lastning av varor
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras.
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6 § - Schaktning, grävning mm.
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det 
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

7 § - Störande buller/högsta tillåtna ljudnivå
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
Störande buller är förbjudet nattetid mellan klockan 22.00 – 06.00. 

Det maximala ljudnivåvärdet vid konserter och dylikt i kommunen är 115 dB och det 
ekvivalenta ljudnivåvärdet (medelljudnivån) är 100 dB. 

Det ekvivalenta ljudnivåvärdet gällande barn upp till och med 12 år är, 97 dB vid 
konserter och 97 dB vid diskotek.

8 § - Containrar
Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som ska ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens namn eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

9 § - Markiser, flaggor och skyltar
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

10 § - Affischering
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot 
offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller på andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på den byggnad där rörelsen finns.

11 § - Högtalarutsändning
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.

12 § - Insamling av pengar
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.
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När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. Tillstånd krävs inte heller för skolklasser för insamling av pengar till 
skolresor eller bidrag till hjälporganisationer mm.

13 § - Förtäring av alkohol
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats annat än i samband 
med tillåten utskänkning.

14 § - Undantag ledarhund för synskadad eller för polis- 
och bevakningshund
Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad eller för polis- 
och bevakningshund i tjänst.

15 § - Kopplade och märkta hundar
Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats och på allmänna ytor inom 
tätortsområde markerade i bilaga 1-3 för Fjugesta, Mullhyttan och Hidinge-Lanna. 
Hund ska ha giltig märkning. Hundar får inte vistas på de i 3 § nämnda badplatserna.

16 § - Rastning av husdjur
Föroreningar efter hund och andra husdjur ska plockas bort på offentlig plats och 
allmänna ytor inom tätortsområde markerade i bilaga 1-3 för Fjugesta, Mullhyttan 
och Hidinge-Lanna. Hundar får inte rastas så att obehag uppstår för fastighetsägare 
vars mark gränsar mot offentlig plats eller allmän yta.

17 § - Sprängning och skjutning med eldvapen mm.
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom 
områden med sammanhållen bebyggelse, inom område som till största delen 
kringgärdas av detaljplanerat område och inom strandskyddsområde. 

18 § - Vapen
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen och liknande får inte användas på offentliga 
platser.

19 § - Ridning
Ridning eller framförande av fordon får inte ske i särskilt anlagda motionsspår. 
Anlagda skidspår får inte användas för annat ändamål än skidåkning. Hästar får inte 
vistas på de i 3 § nämnda badplatserna.
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20 § - Avgift för att använda offentlig plats
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

21§ - Adressnummerskylt
Varje fastighet som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild 
adressnummerskylt. Det åligger fastighetsägaren att på egen bekostnad anskaffa och 
uppsätta skylt samt tillse att den placeras på ett sådant sätt och hållas i sådant skick, 
att den med lätthet kan läsas från gatan. 

22 § - Camping
Camping får inte ske på offentlig plats eller på annan allmän plats inom markerade 
områden i bilaga 1-3 annat än på särskilt iordningställda campingplatser eller då 
kommunen gett särskilt tillstånd. Med camping i detta avseende menas all form av 
övernattning.

23 § - Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 15-19 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 
kap 22 § andra stycket i ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Bilaga 1 Kartskiss Fjugesta
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Bilaga 2 Kartskiss Hidinge-Lanna
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Bilaga 3 Kartskiss Mullhyttan
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Diarienummer: KS 14-94

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter
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1 § - Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Lekebergs kommun skall upprätthållas och hur risken för 
olägenheter eller skador på människors hälsa och egendom skall minimeras. 

2 § - Omfattning
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen upplåter till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 

3 § - Offentliga platser 
Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter, skall med stöd av 1 kap 
2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Till 
allmänt begagnande upplåtna idrotts- och sportplatser, campingplatser, lekplatser 
och badplatser, allmänna begravningsplatser och kyrkogårdar samt motionsspår.

4 § - Kommunens yttrande
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 
17 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

5 § - Lastning av varor
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras.

6 § - Schaktning, grävning mm.
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det 
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

7 § - Störande buller/högsta tillåtna ljudnivå
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
Störande buller är förbjudet nattetid mellan klockan 22.00 – 06.00. 
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Det maximala ljudnivåvärdet vid konserter och dylikt i kommunen är 115 dB och det 
ekvivalenta ljudnivåvärdet (medelljudnivån) är 100 dB. 

Det ekvivalenta ljudnivåvärdet gällande barn upp till och med 12 år är, 97 dB vid 
konserter och 97 dB vid diskotek.

8 § - Containrar
Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som skall ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens namn eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

9 § - Markiser, flaggor och skyltar
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

10 § - Affischering
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot 
offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller på andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på den byggnad där rörelsen finns.

11 § - Högtalarutsändning
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.

12 § - Insamling av pengar
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. Tillstånd krävs inte heller för skolklasser för insamling av pengar till 
skolresor eller bidrag till hjälporganisationer mm.

13 § - Förtäring av alkohol
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats annat än i samband 
med tillåten utskänkning. Öl klass II får inte förtäras på offentlig plats annat än i 
samband med utskänkning inom; Fjugesta; ett område begränsat av Bergsgatan – 
Kyrkvägen – Letstigen – Gamla Letstigen – Letstigen och Vallgatan. Mullhyttan; ett 
område begränsat av Lillån – Hyttvägen – Tryggebodavägen och Mullhytte Letstig.
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14 § - Undantag ledarhund för synskadad eller för polis- 
och bevakningshund
Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad eller för polis- 
och bevakningshund i tjänst.

15 § - Kopplade och märkta hundar
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats. Hund skall ha halsband på sig med 
ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på de i 3 § nämnda 
badplatserna.

16 § - Rastning av hund
Föroreningar efter hund skall plockas bort på offentlig plats. Hundar får ej rastas så 
att obehag uppstår för fastighetsägare vars mark gränsar mot offentlig plats.

17 § - Sprängning och skjutning med eldvapen mm.
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom 
områden med sammanhållen bebyggelse, inom område som till största delen 
kringgärdas av detaljplanlagt område och inom strandskyddsområde. 

18 § - Vapen
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen och liknande får inte användas på offentliga 
platser.

19 § - Ridning
Ridning eller framförande av fordon får inte ske i särskilt anlagda motionsspår. 
Anlagda skidspår får inte användas för annat ändamål än skidåkning. Hästar får inte 
vistas på de i 3 § nämnda badplatserna.

20 § - Avgift för att använda offentlig plats
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

21§ - Adressnummerskylt
Varje fastighet som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild 
adressnummerskylt. Det åligger fastighetsägaren att på egen bekostnad anskaffa och 
uppsätta skylt samt tillse att den placeras på ett sådant sätt och hållas i sådant skick, 
att den med lätthet kan läsas från gatan. 
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22 § - Camping
Camping får inte ske på offentlig plats annat än på särskilt iordningställda 
campingplatser.

23 § - Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 15-19 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 
kap 22 § andra stycket i ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §25

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)
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 

§25 - Revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Lekebergs 
kommun (KS 14-94)
Ärendebeskrivning
Kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdaterades senast 2014. Då det konstaterats oklarheter 
och att medborgare har inkommit med synpunkter rörande vad som gäller för camping och 
övernattning samt att det rapporterats problem med hantering av hundar så finns anledning att göra 
en ytterligare uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Lokala ordningsföreskriver i Lekebergs kommun - (13741)
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Förlusttäckning av fastigheten 
Fjugesta 3:51 (Käppen)

16

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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Dnr: KS 16-680

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 2017-02-06

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)

Page 1 of 3Page 317 of 395



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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för barnomsorgen i Lekebergs 
kommun samt indexreglering

17

KS 16-715
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 16-715

Tjänsteskrivelse – Förändrade taxor för barnomsorg

   

Ärendebeskrivning
Kultur och bildningsnämnden har inkommit ett förslag till kommunfullmäktige att 
justera taxorna för barnomsorgen i Lekebergs kommun. 

Lekebergs kommun har sedan 2002 tillämpat bestämmelser om maxtaxa inom 
barnomsorgen. Inför 2017 har det maxtaxebaserade inkomstbeloppet höjts till 45 
390 kr/mån. Av den anledningen behöver ”Taxor och regler för barnomsorgen i 
Lekebergs kommun” revideras. Kultur- och bildningsnämnden föreslår dessutom 
kommunfullmäktige att maxtaxan i fortsättningen ska följa det av Skolverket 
fastställda inkomstbeloppet som följer SCB:s beräkningar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige delegerar till kultur och bildningsnämnden att årligen justera 
maxtaxan inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån Skolverkets 
fastställda belopp. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2017-XX-XX
Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden
Ansvarig tjänsteman: Förvaltningschef 
Diarienummer: KS 16-715 >Regler

Taxor och regler för 
barnomsorgen i Lekebergs 

kommun
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1 Barnomsorg i Lekebergs kommun 
Barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar har rätt att från ett års ålder 
erhålla plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Vårdnadshavare som 
är arbetssökande eller föräldralediga med annat barn erbjuds förskoleverksamhet 
enligt särskilda regler. 

2  Verksamhetsformer i Lekebergs kommun 

2.1 Barn 1-5 år 
Från den dagen barnet fyller 1 år till och med sommaren det år 
barnet fyller 6 år 
2.1.1 Förskola 
Förskolor finns i Fjugesta, Mullhyttan och Lanna/Hidinge. 

2.1.2 Pedagogisk omsorg 
(Dagbarnvårdare) finns i Fjugesta. 

2.1.3 Avgiftsfri allmän förskola 
Erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. 
Verksamheten omfattar minst 525 timmar/år (15 timmar/vecka) och följer skolåret, 
d.v.s. barnet är ledigt under kompetensutvecklingsdagar och lovdagar. Allmän 
förskola ingår i den ordinarie förskoleverksamheten och är avgiftsfri. 

2.2 Barn 6-12 år 
Från hösten det år barnet fyller 6 år till sommaren det år barnet fyller 13 år 
2.2.1 Fritidshem 
Fritidshem finns i Fjugesta, Mullhyttan och Hidinge i anslutning till skolorna. 
Fritidshemmen tar emot barn före och efter förskoleklass/skola. Under skolloven får 
barnet vara på fritidshemmet den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar. 

2.2.2 Lovfritidshem 
Lovfritidshem är till för de barn som inte är inskrivna i fritidshem, och vars 
vårdnadshavare arbetar eller studerar. Lovfritidshem erbjuds på lov- och 
kompetensutvecklingsdagar. En avgift tas ut med 40 kr/dag. Behov ska anmälas till 
fritidshemmet 14 dagar innan planerad vistelse. 

2.3 Öppettider 
Verksamheterna hålls öppna inom det som kallas ramtid. Ramtiden är den maximala 
öppettiden mellan kl 6.00 och 18.00 alla helgfria vardagar förutom julafton, 
midsommarafton och nyårsafton. 
2.3.1 Kompetensutvecklingsdagar 
Vid fem tillfällen/år är den ordinarie verksamheten stängd för personalens 
kompetensutveckling. För vårdnadshavare som inte har möjlighet att lösa omsorgen 
under dessa dagar kommer ett tillfälligt alternativ att ordnas. Anmälan ska ske senast 
två veckor i förväg. 
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2.3.2 Arbetsplatsträff 
Verksamheten har rätt att stänga tidigare, vanligtvis kl 16.00 högst 11 gånger per år 
för arbetsplatsträff och planering. Alternativ placering erbjuds för dem som så 
behöver. Behovet anmäls två veckor i förväg. 

2.3.3 Sammanslagning av verksamheter 
Under semesterperioder och klämdagar samarbetar verksamheterna inom hela 
kommunen. 

2.3.4 Bonusdagar 
Lekebergs kommun medger att ett inskrivet barn får komma till verksamheten under 
högst tre tillfällen extra per år, av annan anledning än vårdnadshavares 
arbete/studier. Ett tillfälle = en dag. Antalet timmar anpassas efter behov. 

3 Ansökan om plats 
Ansökan görs till Kultur- och bildningsförvaltningen. Ansökningsblankett samt andra 
blanketter gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem finns i Information 
Lekeberg (kommunhuset) och på kommunens hemsida www.lekeberg.se. 
Inkomstuppgift ska lämnas för beräkning av avgiftens storlek. 

3.1 Placeringsregler 
Plats ska erbjudas senast fyra månader efter anmälningsdatum. Kommunens 
målsättning är dock att tillhandahålla plats från den dag behovet finns. 

3.1.1 Turordning gäller enligt följande 
Datum när ansökan kommer in, gäller som anmälningsdatum. Fyra månader är den 
längsta tid som kan tillgodoräknas. 
Placeringar sker utifrån anmälningsdatum och tillgång till lediga platser inom hela 
kommunen samt vårdnadshavares önskemål. 
Om en familj tackar nej till en erbjuden plats får den behålla sin plats i kön och 
kommer att erbjudas andra platser som blir lediga, men kommunen lovar i sådana 
fall inte längre plats inom fyra månader. 
Om vårdnadshavare önskar byta placering för sitt barn ska ny ansökan göras. 
Önskemål tillgodoses så snart möjlighet ges.

4 Placeringstid 

4.1 Avgiftsbelagd placering 
4.1.1 Vid arbete eller studier 
Vårdnadshavares arbetstid/studietid + eventuell restid ligger till grund för barnets 
placeringstid. 
Skälig sovtid erbjuds i samband med nattarbete med max 8 timmar efter arbetat pass 
och med max 4 timmar före. 
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För barn i förskola och pedagogisk omsorg gäller att om omsorgsbehovet understiger 
15 timmar per vecka erbjuds ytterligare tid upp till 15 timmar per vecka inom ramen 
8.00-14.00, måndag till fredag. 

4.1.2  Vid föräldraledighet eller arbetslöshet 
Barn 1-2 år: Placeringstid erbjuds 15 timmar per helgfri vecka, med undantag för den 
andre förälderns semester eller annan ledighet. Tiden får förläggas valfritt inom 
ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. 
Barn 3-5 år: Placeringstid erbjuds 15 timmar per helgfri vecka, med undantag för den 
andre förälderns semester eller annan ledighet. Följande alternativ finns: 
1. Tiden får förläggas valfritt inom ramen 8.00-14.00, måndag till fredag 
2. Avgiftsfri allmän förskola. Se nedan vad det innebär. 
I undantagsfall kan förskolechef besluta om annan tid. 

4.2 Avgiftsfri placering, allmän förskola 
Från höstterminen det år barnet fyller tre år och fram till sommaren det fyller 6 år 
finns möjlighet att välja en avgiftsfri plats i den så kallade allmänna förskolan. Den 
bedrivs enbart i förskolan och inte i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Det är 
frivilligt att delta i verksamheten och den vänder sig i första hand till barn vars 
vårdnadshavare är hemmavarande. 
Verksamheten är en del av den ordinarie förskoleverksamheten. Läroplanen för 
förskolan styr dess innehåll. 
Den följer grundskolans läsår och barnen har ingen placeringen under lov och 
studiedagar. 
Tiden som erbjuds är 15 timmar per helgfri vecka vilka får förläggas valfritt inom 
ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. 
Vårdnadshavare som önskar byta placering till avgiftsfri allmän förskola ska anmäla 
detta skriftligt på särskild blankett senast en månad innan önskat datum. 

4.3 Inskolning 
Inskolning sker enligt överenskommelse med verksamheten och är avgiftsbelagd. 

4.4 Barn på fritidshem 
Barn till arbetssökande har inte rätt till plats på fritidshem. Ingen uppsägningstid 
krävs. 
Barn till föräldralediga har inte rätt till plats på fritidshem. Uppsägningstiden är två 
månader. Vid återgång till arbete eller studier får barnet plats på fritidshem vid den 
skola barnet tillhör. 

4.5 Schema 
Ett aktuellt schema med vårdnadshavares arbetstid/studietid samt barnets 
placeringstid ska lämnas. Schemat gäller tillsvidare och ett nytt ska lämnas vid 
varaktiga förändringar. Tillfälliga förändringar meddelas endast till verksamheten. 
För barn med hemmavarande föräldrar lämnas vald placeringstid på 
schemablanketten vilket sedan gäller tillsvidare. 
Kontroll angående arbetstider kan göras hos arbetsgivare och utbildningsanordnare. 
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4.6 Vid vårdnadshavares sjukdom 
Vid vårdnadshavares sjukdom får ordinarie placeringstid behållas de första 14 
dagarna. Efter det erbjuds 15 timmar per vecka. Beroende på de faktiska 
omständigheterna kan tiden ökas efter överenskommelse med respektive rektor eller 
förskolechef. 

4.7 Vid graviditetspenning, föräldrapenning i samband med 
barns födelse samt stadigvarande aktivitets- och 
sjukersättning 

Barn erbjuds placering med 15 timmar per vecka. Tiden får förläggas valfritt inom 
ramen 8.00-14.00, måndag till fredag. 

5 Uppsägning av plats 
Uppsägning av plats ska ske skriftligt. Uppsägningstiden för barn i 
förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem är två månader. Tiden räknas från den dag 
uppsägningen har kommit Kultur- och bildningsförvaltningen tillhanda. 
Avgift erläggs alltid under uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller ej. Ett 
undantag gäller inom fritidshem: Vid arbetslöshet har barnet ej rätt till fritidshem. 
Uppsägningstid gäller ej. 
Om platsen inte utnyttjats under 30 dagar eller längre utan överenskommelse kan 
Lekebergs kommun säga upp platsinnehavaren. 

6 Avgifter 
Riksdagen beslutar om den maximala taxa som vårdnadshavare kan få betala för 
plats i barnomsorg. Se aktuella belopp i bilaga 1. 
Det yngsta placerade barnet räknas som ”barn ett”. 
6.1.1 Avgift förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 
barn ett: 3 % av inkomsten 
barn två: 2 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

6.1.2  Avgift för barn 3-5 år i förskola 
barn ett: 2 % av inkomsten 
barn två: 1 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

6.1.3  Avgift i skolbarnomsorg 6-12 år 
barn ett: 2 % av inkomsten 
barn två: 1 % av inkomsten 
barn tre: 1 % av inkomsten 
barn fyra osv. Ingen avgift 

6.1.4 Lovfritidshem 6-12 år 
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En avgift tas ut med 40 kr/dag. 

6.2 Avgift vid semester och andra avbrott 
Avgiften betalas månadsvis i efterhand vid 12 tillfällen per år. Den bör ses som en 
årsavgift, fördelad på 12 betalningstillfällen. Därför utgår avgift även om barnen, t.ex. 
på grund av föräldrarnas semester, är frånvarande en månad. Vid barns sjukdom mer 
än 30 dagar kan avdrag på avgiften ske för de dagar som överstiger 30 
dagarsgränsen. Avdraget sker inte per automatik utan måste begäras av 
vårdnadshavare och styrkas med läkarintyg. Kontakta barnomsorgshandläggaren för 
begäran om avdrag. 

6.3 Om man inte betalar avgiften 
Avstängning kan ske i de fall avgift inte erläggs i enlighet med kommunens riktlinjer. 

6.4 Avgiftsgrundande inkomst 
6.4.1 Gifta, sammanboende, registrerad partner, ensamstående 
Taxan gäller för ensamstående och gifta föräldrar. Som gifta föräldrar jämställs i 
avgiftshänseende sammanboende, oavsett om de har gemensamt barn eller ej. 

6.4.2 Gemensam vårdnad med stadigvarande växelvis boende 
Avgift tas ut av båda vårdnadshavarna, d.v.s. delad faktura enligt ordinarie taxa. 
Avgiftsgrundade inkomst är respektive hushålls sammanräknade inkomst. 

6.4.3 Hur räknas inkomsten ut 
Avgiftsgrundande inkomst är familjens sammanlagda förvärvsinkomst före skatt och 
före eventuella avdrag för inkomstens förvärvande. 

6.4.4 Vad räknas som inkomst? 
Se inkomstblankettens baksida. 

6.4.5 Anmäl inkomstförändring 
Vårdnadshavare är skyldiga att lämna korrekta uppgifter om den avgiftsgrundande 
inkomsten samt omgående anmäla om inkomsten ändras. Inkomstuppgiftens 
riktighet kan kontrolleras gentemot Skatteverkets uppgifter. Om uppgifterna inte 
överensstämmer kan avgiftsnivån korrigeras i efterhand, med retroaktiva 
krav/återbetalningar som följd. Om inkomstuppgift inte lämnas, debiteras avgift efter 
högsta inkomstklass. 
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Regler 9 (9)

Bilaga 1 - avgifterna
Avgift förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 
barn ett: 3 % av inkomsten – dock högst 1313 1 362 kr per månad 
barn två: 2 % av inkomsten – dock högst 875 908 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock höst 438 454 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift för barn 3-5 år i förskola 
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 875 908 kr per månad 
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 438 454 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 438 454 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Avgift i skolbarnomsorg 6-12 år 
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 875 908 kr per månad 
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 438 454 kr per månad 
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 438 454 kr per månad 
barn fyra osv. Ingen avgift 

Lovfritidshem 6-12 år 
En avgift tas ut med 40 kr/dag. 

Högsta avgift beräknas efter hushållets sammanlagda inkomst på 43 760 45 390 
kr/månad
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §26

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)
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 

§26 - Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i 
Lekebergs kommun samt indexreglering (KS 16-715)
Ärendebeskrivning
Kultur och bildningsnämnden har inkommit ett förslag till kommunfullmäktige att justera taxorna för 
barnomsorgen i Lekebergs kommun. Lekebergs kommun har sedan 2002 tillämpat bestämmelser om 
maxtaxa inom barnomsorgen. Inför 2017 har det maxtaxebaserade inkomstbeloppet höjts till 45 390 
kr/mån. Av den anledningen behöver ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” 
revideras. Kultur- och bildningsnämnden föreslår dessutom kommunfullmäktige att maxtaxan i 
fortsättningen ska följa det av Skolverket fastställda inkomstbeloppet som följer SCB:s beräkningar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige delegerar till kultur och bildningsnämnden att årligen justera maxtaxan inom 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån Skolverkets fastställda belopp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun - (39907)
 KUB §132 Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun samt 

indexreglering - (KS 16-715-1)
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Revidering av taxa för 
kopiering och utskrift

18

KS 16-720
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 16-720

Tjänsteskrivelse – Taxa för kopiering och utskrift
 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut om taxa för kopiering och utskrift år 2004 (KF 
13/2004). Förvaltningen anser att en uppräkning bör ske eftersom ingen revidering 
har gjorts sedan 2004.

1 Bakgrund
Kopieringstaxan gäller för samtliga förvaltningar och bolag inom kommunen. Taxan 
gäller inte där annan taxa eller kopieringstjänst har prissatts i särskild ordning eller 
handlingar i ett pågående ärende där den enskilde enligt särskild bestämmelse har 
rätt att delges handlingen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för kopiering och utskrift i Lekebergs kommun. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav OlofssonAnna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2017-XX-XX
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Administrativ chef
Diarienummer: KS 16-720 >Regler

Taxa för kopiering och utskrift

Page 336 of 395



Regler 2 (5)
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Regler 3 (5)

1 Allmänt 
Kopieringstaxan gäller för samtliga förvaltningar och bolag inom kommunen. Taxan 
gäller dock inte där annan taxa eller kopieringstjänst har prissatts i särskild ordning 
eller handlingar i ett pågående ärende där den enskilde enligt särskild bestämmelse 
har rätt att delges handlingen. En dubbelsidig kopia eller utskrift räknas som en sida. 

2 Avgifter

2.1 Kopior av allmänna handlingar och referensmaterial
Antal sidor (A4) Avgift

Sida 1-9 Ingen avgift

Sida 10 50 kronor 

Över 10 sidor 2 kronor per sida

Vid behov ska regeln om avgiftsfrihet för beställning av upp till nio sidor frångås. 
Det gäller om en person vid upprepade tillfällen återkommer med begäran om 
mindre än nio sidor från samma handling, dvs. begär nio sidor åt gången, eller om 
flera personer systematiskt beställer nio sidor var från samma handling för att 
undkomma avgift. I sådant fall ska samtliga uttag ses som en och samma begäran.

2.2 Kopiering av eget medtaget material och material som går 
att låna hem

Antal sidor (A4) Avgift

Från och med första sidan 2 kronor per sida

Kopiering till ideella föreningar

Format Avgift

A4 1 krona per sida

A3 2 kronor per sida

Undantaget är utskrifter som beskrivs under övriga rubriker i kopieringstaxan och 
där ingen avgift ska tas ut.

2.3 Ansökningshandlingar och handlingar som kommunen har 
begärt

För kopiering och datorutskrift av handlingar som privatpersoner ska lämna in till 
kommunen, exempelvis i samband med ansökan eller efter begäran av kommunen, 
tas ingen avgift ut.

För utskrift av CV och andra liknande utskrifter vid jobbansökan gäller samma 
avgift som tillämpas beträffande allmänna handlingar och referensmaterial. Detta 
gäller även för jobbansökningar till andra arbetsgivare än Lekebergs kommun.
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2.4 Samhällsinformation
För kopiering och datautskrifter av samhällsvägledande material, t.ex. 
information om/från andra myndigheter, tas ingen avgift ut.

2.5 Blanketter, kvittenser och beslut
För utskrift och kopiering av blanketter och kvittenser från kommunen samt 
kopior av beslut till sökande i ärenden som gäller myndighetsutövning mot 
enskild tas ingen avgift ut.

2.6 Datorutskrifter
Datorutskrift från lekeberg.se och därtill kopplade webbplatser samt databaser 
som finns tillgängliga genom kommunen:

Antal sidor (A4) Avgift

Sida 1-9 Ingen avgift

Sida 10 50 kronor

Över 10 sidor 2 kronor per sida

Datorutskrift från annan webbplats än ovanstående:
Antal sidor (A4) Avgift

Från och med första sidan 2 kronor per sida

Undantaget är utskrifter som beskrivs under övriga rubriker i kopieringstaxan och där 
ingen avgift ska tas ut.

2.7 Kopiering/utskrift i färg
Huvudinriktningen är att kommunen inte tillhandahåller färgutskrifter/-kopior annat 
än om särskilt behov föreligger. Bedömning får göras från fall till fall. Gällande 
allmänna handlingar som, till del eller i sin helhet, inte kan utläsas i svart-vitt tas 
avgift ut från och med den tionde sidan, enligt avgift för kopior av allmänna 
handlingar och referensmaterial ovan.

Antal sidor (A4) Avgift

Från och med första sidan 4 kronor per sida

2.8 Kopiering/utskrift i annat format än A4
Format Avgift

A3 4 kronor per sida

A2 75 kronor per sida

A1 100 kronor per sida

A0 150 kronor per sida
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3 Utlämnande av handlingar i elektroniskt format
Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i elektroniskt format men kan om 
detta är lämpligt tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser om sekretess 
och dataskyddsförordningen följs. 

Utlämnandet ska i första hand ske per e-post. För utlämnande av handlingar som 
redan finns lagrade i elektronisk form och handlingar som kan lämnas ut i elektronisk 
form utan att det krävs någon större bearbetning/arbetsinsats ska avgift inte tas ut.
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §27

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)
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 

§27 - Revidering av Taxa för kopiering och utskrift (KS 16-720)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut om taxa för kopiering och utskrift år 2004 (KF 13/2004). 
Förvaltningen anser att en uppräkning bör ske eftersom ingen revidering har gjorts sedan 2004.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för kopiering och utskrift i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Taxa för kopiering och utskrift i Lekebergs kommun - (38759)
 Tjänsteskrivelse - Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, 2004-02-26 - (KS 16-720-1)
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 16-558

Tjänsteskrivelse – Revidering av förbundsordning

Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund ska formen för och 
omfattningen av informationsskyldigheten enligt 10 § fastställas av 
medlemmarna i samråd med direktionen. En muntlig överenskommelse har 
tidigare träffats om att genomföra två ägarsamråd per år i samband med 
delårsrapport och bokslut. Denna överenskommelse bör fastställas genom 
beslut av medlemskommunerna. 

Enligt 14 § ska kommunalförbundet upprätta delårsrapport med 
utfallsprognos per 31 juli varje år. Tre av medlemskommunerna tillämpar från 
och med i år 31 augusti som brytdatum. Då förbundet har att upprätta endast 
en delårsrapport bör denna, för enkelhetens skull, då omfatta den tid som 
tillämpas i flertalet av medlemskommunerna. Medlemskommunerna förslås 
därför att ändra i förbundsordningen så att delårsrapporten omfattar tiden 1 
januari till 31 augusti.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom kommunalförbundets förslag. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Sydnärkes 
kommunalförbund. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef 
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TJÄNSTESKRIVELSE                   Bilaga 5
2016-10-07

Direktionen för Sydnärkes Kommunalförbund

Fastställande av samråd samt ändring i förbundsordningen

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta att av medlemskommunerna begära att 
informationsskyldigheten enligt 10 § fastställs till att omfatta två samrådsmöten per 
år. Dessa möten ska ske i samband med delårsrapport respektive bokslut. Därutöver 
ska samråd ske och information ges i den omfattning behovet påkallar. 

Direktionen förslås vidare besluta att begära av medlemskommunerna att datumet för 
delårsrapporten enligt 14 § ändras till 31augusti-

Ärendet

Enligt förbundsordningen ska formen för och omfattningen av 
informationsskyldigheten enligt 10 § fastställas av medlemmarna i samråd med 
direktionen. En muntlig överenskommelse har tidigare träffats om att genomföra två 
ägarsamråd per år i samband med delårsrapport och bokslut. Denna överenskommelse 
bör fastställas genom beslut av medlemskommunerna. 

Enligt 14 § ska kommunalförbundet upprätta delårsrapport med utfallsprognos per 31 
juli varje år. Tre av medlemskommunerna tillämpar från och med i år 31 augusti som 
brytdatum. Då förbundet har att upprätta endast en delårsrapport bör denna, för 
enkelhetens skull, då omfatta den tid som tillämpas i flertalet av 
medlemskommunerna. Medlemskommunerna förslås därför att ändra i 
förbundsordningen så att delårsrapporten omfattar tiden 1 januari till 31 augusti.

Leif Welander
Förbundschef
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Förbundsordning för

Sydnärkes kommunalförbund

§ 1 Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Sydnärkes kommunalförbund (Förbundet).

Förbundet har sitt säte i Hallsbergs kommun, Örebro län. 

§ 2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Askersunds, Laxå, Lekebergs och Hallsbergs 
kommuner.

§ 3 Ändamål mm

Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen 
av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall 
samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med 
tillhörande lagstiftning, såvitt inte medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om 
detta träffas med Förbundet. Kommunfullmäktige i respektive kommun ska besluta om 
renhållningstaxa och renhållningsordning. Sådana beslut tas av respektive medlem på förslag 
från Förbundet.

Förbundet får också efter att medlem har beslutat det, sköta debitering, administration och 
kundtjänst avseende vatten och avloppsverksamheten.

Verksamheten ska utföras med iakttagande av de kommunala likställighets- och 
självkostnadsprinciperna.

Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering med 
utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål.

Förbundet får tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än 
medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affärsmässig grund. Verksamheten ska vara 
förenlig med den kommunala kompetensen.

Förbundet får verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar förbundets 
verksamhet och därmed dess medlemmar, under förutsättning att agerandet är förenligt med 
den kommunala kompetensen.

Förbundets verksamhet får utföras i egen regi, av förbundet hel- eller delägt bolag eller, efter 
upphandling, av andra utförare.

Förbundet kan, efter beslut i medlemskommunerna, komma att omfatta även annan 
verksamhet.
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§ 4 Organisation

Förbundet är ett förbund med direktion. 

§ 5 Direktionen

Direktionen ska bestå av fyra ledamöter med var sin ersättare. Varje medlem utser en ledamot 
och en ersättare.

Ledamöter och ersättare i direktionen väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året 
efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. När val av ledamöter och 
ersättare sker första gången ska valet avse tiden från och med den 1 januari 2015.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och en vice 
ordförande. Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning: 
Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg om inte kommunerna är överens om annat. På samma 
sätt ska vice ordförandeposten rotera i ordningen: Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund.

För direktionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.

§ 6 Revisorer

Förbundet ska ha fyra revisorer. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter 
och ersättare i direktionen.

Varje medlem ska utse en revisor.

Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha sakkunnigt biträde.

§ 7 Förbundschef

Direktionen får utse en förbundschef som verkställande tjänsteman.

§ 8 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

 ledamot i direktionen,

 medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

§ 9 Närvarorätt m.m.

Kommunstyrelsens ordförande hos medlem har närvaro- och yttranderätt i direktionen. 
Därutöver avgör direktionen i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen 
har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
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§ 10 Insyn och informationsskyldighet

Förbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om sin verksamhet. Medlemmarna ska 
tillhandahållas den information och tillställas de handlingar de begär. Form för och 
omfattning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlemmarna i samråd med 
direktionen. Informationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga.

§ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga 
tillkännagivanden sker på förbundets anslagstavla.

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk form. 

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets 
anslagstavla och på varje medlems anslagstavla. 

§ 12 Finansiering och andel i Förbundets samlade förmögenhet

Kommunalförbundets verksamhet skall finansieras av de taxor och avgifter för insamling och 
behandling av avfall som Kommunerna fastställer och Förbundet uppbär.

Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder ska vid varje tidpunkt 
bestämmas i proportion till antalet invånare respektive medlemskommun närmast föregående 
1 november.

§ 13 Lån och borgen

Förbundet får ta upp lån under förutsättning att medlemskommunerna har beslutat om borgen 
för lånet. Förbundet får gå i borgen och teckna andra långsiktiga ansvarsförbindelser om 
medlemskommunerna har godkänt det.

§ 14 Budget och ekonomisk styrning

Förbundet ska upprätta förslag till budget med investerings- och finansieringsplan för den 
egna verksamheten för den kommande treårsperioden samt tillse att motsvarande förslag 
upprättas i hel- och majoritetsägda företag. 

Förslag till budget för nästkommande budgetår och planperiod ska upprättas före utgången av 
juni månad. Överläggningar ska ske mellan Förbundet och företrädare för 
medlemskommunernas kommunstyrelser varvid budgetram för verksamheten skall fastställas.

Senast vid utgången av november månad skall Förbundet fastställa kommunalförbundets 
budget för nästa verksamhetsår. Taxor och avgifter för tillhandahållna tjänster och varor 
fastställs av respektive kommunfullmäktige senast i november månad.

Förbundet skall upprätta delårsrapport med utfallsprognos per den 31 augusti varje år.

Förbundets bokslut ska lämnas till medlemskommunerna senast 31 januari. En preliminär 
årsredovisning ska lämnas till medlemskommunernas senast 20 februari. 
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Kommunalförbundets fastställda årsredovisning ska lämnas till medlemskommunerna senast 
15 mars.

§ 15 Arkivvård

Det gemensamma arkivreglementet för sydnärkekommunerna ska gälla för förbundet.

§ 16 Ersättningar

Ordförande samt vice ordförande ska ha ett fast månadsarvode. Månadsarvodet för 
ordföranden ska uppgå till 2,5 % av månadsarvodet för riksdagsledamot och till vice 
ordföranden ska månadsarvodet uppgå till 1 % av månadsarvodet för riksdagsledamot. Utöver 
det fasta arvodet har ordföranden och vice ordföranden även rätt till de andra ersättningar som 
följer av stycke tre i denna paragraf.

De förtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till 1 % av 
månadsarvodet för riksdagsledamot. Utöver det fasta arvodet har de förtroendevalda 
revisorerna även rätt till de andra ersättningar som följer av stycke tre i denna paragraf.

Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga förtroendevalda ska betalas enligt de 
regler som tillämpas för förtroendevalda i Hallsberg kommun.

Arvodena ska justeras med samma procentsats som arvodet för riksdagsledamot justeras.

§ 17 Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid.

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Vid medlems utträde ur förbundet upphör 
medlemskapet vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde.

Vid utträde ur förbundet ska ekonomisk reglering mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets tillgångar och skulder (§ 12) som 
gäller vid ingången av det år som medlemmen utträder ur förbundet.

När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om 
inte annat överenskommits mellan Förbundet och den utträdande medlemmen.

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet.

§ 18 Likvidation av kommunalförbundet

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 18 
är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också likvideras om mer än hälften av medlemmarna fattat beslut om det.

Likvidationen ska verkställas av direktionen i egenskap av likvidator.
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Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att medlemmarnas möjligheter att återta de 
uppgifter som överlämnats till förbundet underlättas.

När förbundet har trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen 
förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
Fortgår likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för sin 
förvaltning.  Denna slutredovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar.  Till 
förvaltningsberättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen inklusive 
redovisning för den tid varunder verksamheten har fortsatt.  Förvaltningsberättelsen och 
redovisningen ska granskas av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad 
avge revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Vid skifte av förbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och skulder, 
inklusive den kvarvarande miljöskulden, fördelas utifrån medlemmarnas andel av det egna 
kapitalet vid likvidationstillfället, som framgår av slutredovisningen.  

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och 
skulder fördelas utifrån medlemmarnas andel av det egna kapitalet vid likvidationstillfället, 
som framgår av slutredovisningen. Kvarvarande miljöskuld ska regleras enligt den i § 14 
angivna fördelningsgrunden.

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är förbundet 
upplöst.

Om det framkommer någon tillgång eller skuld för förbundet efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot förbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av ytterligare 
likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.

När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska förbundsdirektionen besluta vilken av medlemmarna 
som ska överta vården av de handlingar som tillhör förbundets arkiv.

§ 19 Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas 
genom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 
(SCC), varvid reglerna om förenklat förfarande ska tillämpas.

§ 20 Bildandet och ändringar i förbundsordningen

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet 
ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2015. 
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Ändring eller tillägg till denna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av 
medlemmarnas fullmäktige.

För tiden från och med bildandet till och med den 31 december 2014 ska en interimsstyrelse 
om 4 ledamöter och 4 ersättare utses. Varje kommun ska utse en ledamot och en ersättare till 
interimsstyrelsen.

Page 354 of 395



Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §28

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)
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 

§28 - Revidering av förbundsordning för Sydnärkes 
kommunalförbund (KS 16-558)
Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund ska formen för och omfattningen av 
informationsskyldigheten enligt 10 § fastställas av medlemmarna i samråd med direktionen. En 
muntlig överenskommelse har tidigare träffats om att genomföra två ägarsamråd per år i samband 
med delårsrapport och bokslut. Denna överenskommelse bör fastställas genom beslut av 
medlemskommunerna. Enligt 14 § ska kommunalförbundet upprätta delårsrapport med 
utfallsprognos per 31 juli varje år. Tre av medlemskommunerna tillämpar från och med i år 31 
augusti som brytdatum. Då förbundet har att upprätta endast en delårsrapport bör denna, för 
enkelhetens skull, då omfatta den tid som tillämpas i flertalet av medlemskommunerna. 
Medlemskommunerna förslås därför att ändra i förbundsordningen så att delårsrapporten omfattar 
tiden 1 januari till 31 augusti. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom kommunalförbundets 
förslag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från sydnärkes kommunalförbund - (KS 16-558-2)
 Förbundsordning Sydnärkes kommunalförbund - (KS 16-558-1)
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Utbetalning av partistöd för 
2017

20

KS 16-605
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Tjänsteskrivelse 2017-01-27 1 (2)

Dnr: KS 16-605

Tjänsteskrivelse – Utbetalning av partistöd för 2017

   

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 , är partistödet uppdelat på grundstöd, 
mandatstöd och utbildningsstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti, 
mandatstödet är 15 % av prisbasbeloppet per mandat och utbildningsstödet är 12 % 
av prisbasbeloppet per mandat och år. 

Samtliga partier lämnade in sin redovisning i tid år 2016, därför är alla partier 
berättigade till partistöd för 2017.

Beräkning
Beräkningsgrunder:

Prisbasbelopp för 2017 44 800 
Grundstöd 10 % av prisbasbeloppet per parti = 4 480 kr
Mandatstöd 15 % av prisbasbeloppet per mandat = 6 720 kr
Utbildningsstöd                        12 % av prisbasbeloppet per mandat = 5 376 kr

Parti Antal 
mandat

Summa 
mandatstöd

Summa 
utbildningsstöd

Totalt 
partistöd

Socialdemokraterna 10 67 200 53 760 125 440

Centerpartiet 9 60 480 48 384 113 344

Moderaterna 5 33 600 26 880 64 960

Kristdemokraterna 2 13 440 10 752 28 672

Liberalerna 1 6 720 5 376 16 576

Vänsterpartiet 1 6 720 5 376 16 576

Miljöpartiet 1 6 720 5 376 16 576

Framtidspartiet 
Lekeberg

2 13 440 10 752 28 672

Sverigedemokraterna 4 26 880 21 504 48 348

Summa 35 235 200 188 160 459 210

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2017 enligt följande:
Socialdemokraterna            125 440 kr            
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Tjänsteskrivelse 2017-01-27 2 (2)

Dnr: KS 16-605

Centerpartiet                        113 344 kr
Moderaterna                         64 960 kr
Kristdemokraterna               28 672 kr
Liberalerna                            16 576 kr
Vänsterpartiet                      16 576 kr
Miljöpartiet                           16 576 kr
Framtidspartiet Lekeberg   28 672 kr
Sverigedemokraterna         48 348 kr 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson Anna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §29

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)
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 

§29 - Utbetalning av partistöd för 2017 (KS 16-605)
Ärendebeskrivning
Beräkningsgrunder: Prisbasbelopp för 2017 44 800 Grundstöd 10 % av prisbasbeloppet per parti = 
4 480 kr Mandatstöd 15 % av prisbasbeloppet per mandat = 6 720 kr Utbildningsstöd 12 % av 
prisbasbeloppet per mandat = 5 376 kr

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2017 enligt följande: Socialdemokraterna 
125 440 kr Centerpartiet 113 344 kr Moderaterna 64 960 kr Kristdemokraterna 28 672 kr Liberalerna 
16 576 kr Vänsterpartiet 16 576 kr Miljöpartiet 16 576 kr Framtidspartiet Lekeberg 28 672 kr 
Sverigedemokraterna 48 348 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Svar på motion om utredning 
av Lindens servering

21

KS 16-110
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (2)

Dnr: KS 16-110

Tjänsteskrivelse – Svar på motion om utredning av 
Lindens servering
   

Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) föreslår i en motion, inkommen den 29 februari 2016, att 
kommunfullmäktige ska besluta att skyndsamt utreda andra alternativ till att driva 
och använda Lindens matsal.

1 Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 15 februari 2016 om reduceringar. I 
denna reducering låg nedläggning av serveringen på äldreboenden Linden. 

Lekebergs alliansen uppdrog under vintern 2016 till kommundirektören att utreda 
alternativa lösningar för serveringen. Detta uppdrag gav kommundirektören vidare 
till näringslivs- och utvecklingschefen. Uppdraget bestod i att utreda lokalens 
ändamål i enlighet med förslaget om "Mötesplats Storgatan". Utredningen skulle ske 
i dialog med kultur- och fritidschefen och det arbete som pågår kring kulturarenor i 
Lekeberg. Utredningen skulle även harmonisera med övriga utvecklings/byggnations 
projekt i kommunen. Utredningen skulle även omfatta hur verksamheten ska 
koordineras utifrån ett helhetsperspektiv. 

Näringslivs- och utvecklingschefen presenterade utredningen för Lekebergs alliansen 
under våren och den 11 november 2016.

2 Analys
Utredningen kommer fram till att det idag inte finns någon aktör som utifrån rådande 
grundförutsättningar vill eller har möjlighet att driva Lindens servering vidare. Både 
kommunala och ideella verksamheter har kontaktats. Svenska kyrkan kommer att 
driva verksamhet en dag i veckan till och med december 2016, därefter upphör 
serveringen. Kommunens olika verksamheter drog tillbaka sina respektive förslag på 
grund av osäkert läge och att det är för resurskrävande. Intresse för dialog framöver 
finns dock, givet andra förutsättningar. Slutsatsen av utredningen är att Lindens 
servering i nuläget är i för dåligt skick för att någon ska ha intresse av att driva 
serveringen inom ramen för det som krävs från Miljö- och hälsoskyddshåll. 

Utifrån rådande grundförutsättningar för god livsmedelshygien för äldre finns det i 
dagsläget ingen aktör som vill eller har möjlighet att driva serveringen. Detta är 
förstås något man nogsamt bör se över om man ämnar åtgärda och återinföra 
servering på Linden igen framöver. Lokalerna i övrigt bör beaktas som en tillgång i 
kommunens fortsatta arbete med att säkerställa att alla verksamheter har 
ändamålsenliga lokaler. Flera goda förslag till verksamheter har inkommit och bör 
beaktas i ett nästa steg.  
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Dnr: KS 16-110

3 Slutsats
En utredning av Lindens servering är redan genomförd, vilket var intentionen med 
motionen, vilket innebär att motionen bör ses som bifallen. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar förslag till svar
2. anser därmed motionen bifallen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Andréasson
Kommundirektör Handläggare
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2017-01-18 1 (1)

Svar på motion

Kjell Edlund (S) föreslår i en motion, inkommen den 29 februari 2016, att 
kommunfullmäktige ska besluta att skyndsamt utreda andra alternativ till att driva 
och använda Lindens matsal.

En sådan utredning är redan genomförd och den visade att det idag inte finns någon 
aktör som utifrån rådande grundförutsättningar vill eller har möjlighet att driva 
Lindens servering vidare. Både kommunala och ideella verksamheter har kontaktats. 
Svenska kyrkan kommer att driva verksamhet en dag i veckan till och med december 
2016, därefter upphör serveringen. Kommunens olika verksamheter drog tillbaka sina 
respektive förslag på grund av osäkert läge och att det är för resurskrävande. Intresse 
för dialog framöver finns dock, givet andra förutsättningar. Slutsatsen av utredningen 
är att Lindens servering i nuläget är i för dåligt skick för att någon ska ha intresse av 
att driva serveringen inom ramen för det som krävs från Miljö- och hälsoskyddshåll.

I nuläget kommer därför samlingssalen med tillhörande fika utrymme att göras 
tillgängligt för uthyrning men utan serveringsmöjligheter.  

Då motionen handlade om att utreda användandet av Lindens servering, vilket har 
gjorts, så har det motionens intention redan genomförts.    

Lekebergs kommun

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2016-02-29

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-20:15 Hidinge skola  

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

Ej tjänstgörande ersättare
Lena Fagerstedt (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Peter Sahlqvist (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hellberg (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (FP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kerstin Leijonborg (FL)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Ulla Kristina Fintling (C) (ersättare)
Leif Göransson (C) (ersättare)
Christina Haraldsson-Pålsson (M) (ersättare)
Marita Johansson (MP) (ersättare)
Olle Leijonborg (FL) (ersättare)
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare) (ersättare)
Kenneth Hagström (S)
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Protokoll 2016-02-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Protokollet innehåller paragraferna §23

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer

Justerare _________________________________________________________________
Ulla Kristina Fintling Gerry Milton

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-02-29

Datum för överklagan 2016-03-03 till och med 2016-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§23 - Anmälan av motion om utredning av Lindens servering (KS 
16-110)
Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) föreslår i en motion, inkommen den 29 februari 2016, att kommunfullmäktige ska 
besluta att skyndsamt utreda andra alternativ till att driva och använda Lindens matsal.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av motion
 Motion från Kjell Edlund (S) om utredning av Lindens servering

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §30

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)
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 

§30 - Svar på motion om utredning av Lindens servering (KS 16-
110)
Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) föreslår i en motion, inkommen den 29 februari 2016, att kommunfullmäktige ska 
besluta att skyndsamt utreda andra alternativ till att driva och använda Lindens matsal.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till svar

2. anser därmed motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Svar på motion - (40122)
 Motion från Kjell Edlund (S) om utredning av Lindens servering - (KS 16-110-1)
 §23 Anmälan av motion om utredning av Lindens servering - (KS 16-110-2)
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (2)

Dnr: KS 14-208

Tjänsteskrivelse – Svar på motion om giftfri förskola
   

Ärendebeskrivning
Marita Johansson (MP) inkom i april 2014 med en motion om giftfri förskola i 
Lekebergs kommun. I motionen föreslår Marita Johansson (MP) att 
kommunfullmäktige uppdrar till ansvarig nämnd att utreda en eventuell sanering av 
gifter i kommunens förskolor.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ses som bifallen då den 
intention som motionen framför har påbörjats även om alla delar inte är helt 
uppfyllda ännu.

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning 
2014-04-24. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2015-03-02 att inhämta 
synpunkter från kultur- och bildningsnämnden. Kultur- och bildningsnämnden inkom 
med synpunkter 2015-05-19.

Kultur- och bildningsnämnden ställer sig positiva till motionen och förutsätter att 
nämnden får erforderlig resursförstärkning i sin budgetram för att arbeta med detta. 
Förskolorna i Lekebergs kommun har börjat arbeta mot målet en giftfri förskola. För 
att helt uppnå målen som Naturskyddsföreningen satt upp behövs dock mer 
kunskaper och resurser hos förvaltningen. 

2 Analys
En övergripande astma- och allergipolicy har tagits fram för Lekebergs kommun 
under hösten 2016. I policyn regleras hur miljön i kommunens verksamhetslokaler 
ska hållas tillgängliga för allergiker.  

Att utreda en eventuell sanering av kommunens samtliga förskolelokaler kräver 
resurser. Kultur- och bildningsnämnden har påtalat att de förutsätter att nämnden 
får erforderlig resursförstärkning i sin budgetram för att arbeta med detta. MER-
planen för Lekebergs kommun 2017 (budget) är beslutad av kommunfullmäktige den 
28 november och i den finns inga medel särskilt avsatta för detta arbete.

3 Slutsats
Motionen bör ses som bifallen då den intention som motionen framför har påbörjats 
även om alla delar inte är helt uppfyllda ännu.
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Dnr: KS 14-208

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar förslag till yttrande
2. bifaller därmed motionen. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson Anna Nilsson
tf. kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Dnr: KS 14-208

Yttrande - Svar på motion om giftfri förskola
Marita Johansson (MP) inkom i april 2014 med en motion om giftfri förskola i 
Lekebergs kommun. I motionen föreslår Marita Johansson (MP) att 
kommunfullmäktige uppdrar ansvarig nämnd att utreda en eventuell sanering av 
gifter i kommunens förskolor.

Kultur- och bildningsnämnden ställde sig positiva till motionen och förutsätter att 
nämnden får erforderlig resursförstärkning i sin budgetram för att arbeta med detta. 
Men förskolorna i Lekebergs kommun har börjat arbeta mot målet en giftfri förskola.

Att utreda för en eventuell sanering av kommunens samtliga förskolelokaler kräver 
resurser. Några sådana har inte tillskjutits men mycket går att göra med befintliga 
medel och motionens intention är bra och kommunens verksamheter arbetar mot att 
uppnå en giftfri förskola.  

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2015-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 57 - Synpunkter från kultur-och bildningsnämnden gällande 
motionen "En giftfri miljö i förskolan" (KUB 15-116)

Ärendebeskrivning 
Motionen ”Giftfri miljö i förskolan” lämnades in av Marita Johansson för Miljöpartiet till 
kommunfullmäktige i april 2014. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till 
kommunstyrelsen för beredning 2014-04-24, § 44. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
inhämtade synpunkter från Sydnärkes miljönämnd 2014-08-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2015-03-02, § 28, att inhämta synpunkter från 
Kultur- och bildningsnämnden.

Förslag till beslut
Kultur och bildningsnämnden 
1. ställer sig positiva till motionen ”En giftfri miljö i förskolan”, om motionen bifalles 
förutsätter Kultur- och bildningsnämnden att erforderlig resursförstärkning sker i nämndens 
budgetram, 
2. överlämnar synpunkterna till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. ställer sig positiva till motionen ”En giftfri miljö i förskolan”, om motionen bifalles 
förutsätter Kultur- och bildningsnämnden att erforderlig resursförstärkning sker i nämndens 
budgetram, 
2. överlämnar synpunkterna till kommunstyrelsen.

Beslut
Kultur och bildningsnämnden 
1. ställer sig positiva till motionen ”En giftfri miljö i förskolan”, om motionen bifalles 
förutsätter Kultur- och bildningsnämnden att erforderlig resursförstärkning sker i nämndens 
budgetram, 
2. överlämnar synpunkterna till kommunstyrelsen.
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Protokoll 2015-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag
 Motion - Motion giftfri miljö i förskolan
 Tjänsteskrivelse - Synpunkter från kultur-och bildningsnämnden gällande motionen "En 

giftfri miljö i förskolan"
 Synpunkter från kultur- och bildningsnämnden gällande motionen "En giftfri miljö i 

förskolan"
 Protokollsutdrag KUB au - §90 Synpunkter från kultur-och bildningsnämnden gällande 

motionen "En giftfri miljö i förskolan"
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Protokoll 2017-02-06

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §31

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)
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 

§31 - Svar på motion om giftfri förskola (KS 14-208)
Ärendebeskrivning
Marita Johansson (MP) inkom i april 2014 med en motion om giftfri förskola i Lekebergs kommun. I 
motionen föreslår Marita Johansson (MP) att kommunfullmäktige uppdrar till ansvarig nämnd att 
utreda en eventuell sanering av gifter i kommunens förskolor. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
att motionen ses som bifallen då den intention som motionen framför har påbörjats även om alla 
delar inte är helt uppfyllda ännu.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. bifaller därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om giftfri förskola - (36250)
 Yttrande - Svar på motion om giftfri förskola - (38116)
 Motion - Motion giftfri miljö i förskolan - (KS 14-208-1)
 KUB §57/2015 Synpunkter från kultur-och bildningsnämnden gällande motionen En giftfri 

miljö i förskolan - (KS 14-208-9)
 Yttrande avseende en giftfri miljö i förskolan - (KS 14-208-8)
 Yttrande  över motion om giftfri miljö i förskolan från Sydnärkes miljönämnd - (KS 14-208-3)
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Ulla Lawin
Sannagatan 20
71631 Fjugesta

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Ulla Lawin halkolycka
Hej, vi har varit ute och sett platsen där du halkade på isfläcken. Det är så att 
kommunen ansvarar inte för skottning och sandning på trottoarerna, det åligger 
fastighetsägarna att hålla rent och sanda utanför deras fastigheter, i det här fallet är 
det Lebo samt Nuda Eng som ansvarar för detta.

Hälsningar

Stein-Tore Johnsen
Gata / Va ansvarig
Lekebergs Kommun
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