
Kallelse 2020-06-15

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

Övriga

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

delta.

Ej tjänstgörande ersättare
Caroline Pellrud (C)
Leif Göransson (C)
Eva Bonnevier (C)
Conny Boman (C)
Margareta Thorstensson (C)
Lars Laurén (C)
Gunilla Pihlblad (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Håkan Trygg (S)
Jonas Nilsson (S)
Anders Wallbom (M)
Christina Pålsson (M)
Göran Pettersson (KD)
Sören Fagerstedt (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Anders Hjerpe (L)
Marita Johansson (MP)
Gösta Persson (MP)
Mari Norborg (V)
Izabella Sutic (V)
Inger Edlund (FL)
Olle Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Mikael Bergdahl (S), ordförande
Charlotta Englund (C), vice ordförande
Britt Åhsling (M), 2:e vice ordförande
Marcelos Doverholt (C)
Henrik Hult (C)
Mikael Reinholtz (C)
Astrid Söderquist (C)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Peter Sahlqvist
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Håkan Söderman (M)
Caroline Elfors (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Pia Frohman (MP)
Elin Nilsson (L)
Margareta Carlsson (V)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Johansson (SD)
Gerry Milton (SD)
Nathalie Pace-Soler (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)
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Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 
dofter.
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Två justerare, tillika rösträknare, samt två ersättare behöver utses för att justera dagens protokoll.

Justering sker den 18 juni kl. 8:00 i kommunhuset.

Förslag till beslut

xx och xx utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll med xx och xx som 
ersättare.  
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2 – Nya motioner och medborgarförslag Föredragande  
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3 – Medborgarförslag om utvecklingen av 
Lanna Badgruva 
(KS 20-230)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit gällande utvecklingen av Lanna badgruva.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för 
besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva
 Medborgarförslag (Bild 1)
 Medborgarförslag (Bild 2)
 Medborgarförslag (Bild 3)
 Medborgarförslag (Bild 4)
 Medborgarförslag (Bild 5)
 Medborgarförslag (Bild 6)
 Medborgarförslag (Bild 7)
 Medborgarförslag (Bild 8)
 Medborgarförslag (Bild 9)
 Medborgarförslag (Bild 10)
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4 – Interpellationer och enkla frågor Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt redovisas inkomna enkla frågor och interpellationer.

Enkla frågor

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till 
kommunstyrelseförvaltningen senast en dag före den sammanträdesdag, då den ska ställas.

Svar på fråga behöver inte vara skriftligt. När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och 
den som svarar delta i överläggningen.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Interpellationer

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör lämnas in till 
kommunstyrelseförvaltningen senast fem dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser 
att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid sammanträdet. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som 
följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt eller tillföras protokollet om den besvaras vid 
sammanträdet, där den väckts. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 
sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 § kommunallagen, 
får interpellationen riktas till ordföranden i företagets styrelse.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser frågorna besvarade. 

Beslutsunderlag
 Interpellation från Pernilla Marberg (SD) till Kultur- och bildningsnämndens ordförande ang. 

fritidsgårdarna och spridning av coronasmitta
 Interpellation från Elin Nilsson (L) till Kultur- och bildningsnämndens ordförande ang. 

bollhallen stängd 2020
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5 – Information från revisorerna Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar revisorerna. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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6 – Prognosrapport 1, 2020, för Lekebergs 
kommun 
(KS 20-181)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Prognosrapport 1 för 2020 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- 
och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt, tre mål delvis och två mål inte alls, vilket ger 
en måluppfyllelse på 17 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 
68 %.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 20 737 tkr totalt för kommunen och 
budgetavvikelsen är därmed positiv om 4 982 tkr, eftersom det budgeterade överskottet är 
beräknat till 15 755 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 3 670 tkr. Skatter och bidrag 
redovisar ett överskott jämfört med budget på 3 369 tkr, vilket har sin grund i förändrad 
prognostiserad skattekraft (inkomstutjämning) samt förändringarna som gjordes i 
vårändringsbudgeten och övriga statliga tillskott pga Covid-19.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2020

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2020 för Lekebergs kommun
 Prognosrapport 1-2020 (Kommunfullmäktige)
 §79 KS Prognosrapport 1 2020 för Lekebergs kommun
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7 – Årsredovisning för Finsam Lekeberg och 
Örebro 2019 
(KS 20-236)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar de genom att finansiera insatser som 
bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som 
syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre.

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 har inkommit från Finsam 
Lekeberg och Örebro. Förbundets resultat för 2019 blev - 266 tkr, vilket innebär att det egna 
kapitalet minskade från 2 137 tkr till 1 871 tkr.

Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
FINSAM Lekeberg och Örebro för verksamhetsåret 2019. Revisorerna bedömer sammantaget att 
styrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. De 
bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats 
enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god 
redovisningssed. De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda och tillstyrker att styrelsen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner årsredovisningen för Finsam Lekeberg och Örebro för 2019
2. beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 i enlighet 
med revisorernas tillstyrkande i revisionsberättelsen. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Finsam Lekeberg och Örebro 2019
 Årsredovisning med revisionsrapport 2019 för Finsam Lekeberg och Örebro
 §83 KS Årsredovisning för Finsam Lekeberg och Örebro 2019
 §2 KFB Beredning av fråga om ansvarsfrihet - Finsam Lekeberg och Örebro
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8 – Upptagande av lån inom Sydnärkes 
kommunalförbund 
(KS 20-263)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund är i behov av att införskaffa tre nya sopbilar. Två av dessa ska 
användas för insamlingen av hushållsavfallet i Askersunds och Laxå kommuner vid förbundets 
övertagande av insamlingen 1 mars 2020. Den tredje sopbilen ska ersätta en sopbil i Hallsbergs 
kommun som vid samma tidpunkt är avskriven. Leveransen av de tre bilarna bör ske i början av 
2022.

För att möjliggöra inköpen, kan det komma att bli nödvändigt att lånefinansiera dessa. För att det, i 
sin tur, ska vara möjligt måste förbundet enligt § 13 i förbundsordningen, införskaffa ett 
godkännande från var och en av medlemskommunerna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner att Sydnärkes kommunalförbund får ta upp lån för inköp av 
renhållningsfordon.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Upptagande av lån inom Sydnärkes kommunalförbund
 Upptagande av lån avseende inköp av renhållningsfordon
 Beslut fån Sydnärkes kommunalförbund - begäran om upptagande av lån avseende inköp 

av renhållningsfordon
 §84 KS Upptagande av lån inom Sydnärkes kommunalförbund
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9 – Förändring av gällande detaljplan för 
Fjugesta 46:2, 2:19 m fl (bl a Linden) 
(KS 18-346)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter utbyggnadsplaner för vård- 
och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka användningen av området generellt så att det 
finns en större flexibilitet inför eventuella byggprojekt i framtiden.

Lekebergs kommun har i det långsiktiga arbetet med att utveckla vård- och omsorgsboende 
bedömt att en utbyggnad av Linden kan vara ett alternativ. Det har dock visat sig att detaljplanen i 
området behöver göras om för att eventuella utbyggnader ska vara möjliga att genomföra. 
Gällande detaljplan som berör kvarteret mejeristen är väldigt begränsande. Inriktningen har varit 
att göra ny detaljplan med utökad byggrätt för att möta eventuella framtida behov.

Planområdet har kortats ner efter granskningen för att detaljplanen ska kunna antas. I kvarteret 
som inte längre är med i planen har inga markundersökningar gjorts vilket krävdes för att planen 
skulle kunna antas. Detta bedömdes fördröja planprocessen ytterligare. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen)
 Planbeskrivning - Fjugesta 46:2 m.fl.
 Plankarta Fjugesta 46:2 m.fl
 Samrådsredogörelse - Fjugesta 46:2 m.fl.
 Granskningsutlåtande - Fjugesta 46:2 m.fl.
 Fastighetsförteckning - Fjugesta 46:2 m.fl.
 Behovsbedömning - Fjugesta 46:2 m.fl.
 Riskutredning OKQ8 Fjugesta 080717 inkl bilaga
 PM 191216
 Översiktlig markprovtagning - Fjugesta 46:2 m.fl.
 Bilaga 1 Situationsplan MMU_1_500
 Bilaga 2 sammanställnig analyser jord 190610
 Bilaga 3 Analysprotokoll
 §88 KS Förändring av gällande detaljplan för Fjugesta 46:2, 2:19 m fl (bl a Linden)
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10 – Ny medlem i den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård, tolk- och 
översättarservice 
(KS 20-226)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun är sedan år 2018 medlem i den gemensamma nämnden för företagshälsovård, 
tolk och översättarservice. Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden 
ingår i regionens organisation. Utöver Lekebergs kommun och Region Örebro län är också Örebro 
kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun och 
Ljusnarsbergs kommun medlemmar i nämnden.

Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice åt parterna. 
Regionhälsan arbetar med företagshälsa och ska vara en oberoende expertresurs som bidrar till att 
skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser, genom att tillhandhålla multiprofessionell 
kompetens och kunskap i arbetsmiljöfrågor för arbetsgivare i kundorganisationerna. Tolk- och 
översättarservice arbetar med att förmedla tolk- och översättartjänster för kontakter mellan 
myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk saknas, så att möjlighet till kommunikation, 
integration och informationsutbyte kan tryggas för alla berörda parter.

I mars 2020 ansökte Nora kommun om att få bli medlem i den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård, tolk- och översättarservice. Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att 
nämnden utökas och föreslår att kommunfullmäktige i Lekebergs kommun godkänner inträdet i 
nämnden. Förslaget till beslut är utformat av Region Örebro län och ska beslutas samstämmigt av 
kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 
Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs 
kommun och Nora kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice med giltighet från och med 2020-10-01,

2. från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice,

3. upphäver tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 
Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs 
när det nya samverkansavtalet träder i kraft,

4. upphäver tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- 
och översättarservice när det nya reglementet träder i kraft, samt
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5. beslutet gäller under förutsätter att samstämmiga beslut fattas av regionfullmäktige samt 
kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lindesbergs, Lekebergs, Ljusnarsbergs och 
Nora kommuner.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny medlem i Gemensam nämnd för företagshälsovård, tolk- och 

översättarservice
 Ansökan om ny medlem (Nora kommun) i den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
 Reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård, tolk- och 

översättarservice
 Samverkansavtal - Gemensamma nämnden för företagshälsovård, tolk- och 

översättarservice 2020
 Föredragnings-PM regionstyrelsen
 §92 KS Ny medlem i den gemensamma nämnden för företagshälsovård, tolk- och 

översättarservice
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11 – Policy för markförvärv 
(KS 20-209)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har det övergripande ansvaret för att utveckla samhälls-planeringen och 
samhällsbyggandet i kommunen. Detta gäller inom såväl kommunens eget som de privata 
fastighetsägarnas markinnehav. Ett långsiktigt och hållbart markägande är en viktig förutsättning 
och styrmedel för kommunen att kunna påverka samhällets utveckling i framtiden.

Plan- och bygglagen är ett styrmedel över markanvändning, men kommunen har också som 
markägare stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Policyn ska bidra till att nå politiskt 
uppställda mål för kommunens samhällsutveckling avseende förvärv, försäljning och upplåtelse av 
mark.

Policyn tydliggör syftet med olika typer av markinnehav samt innehåller ett flertal 
ställningstaganden, förutsättningar och förhållningssätt för kommunen att ta hänsyn till vid 
framtida markförvärv.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Lekebergs kommuns policy för markförvärv.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Policy för markförvärv
 Lekebergs kommuns policy för markförvärv
 §90 KS Policy för markförvärv

Page 14 of 345



Kallelse 2020-06-15

12 – Revidering av allmänt reglemente och 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun 
(KS 14-466)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Det finns beslutade politiska mål om att kommunen ska öka sin markreserv och för att verkställa 
dessa är en förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation att genomföra 
fastighetsförvärv för mer än dagens 20 prisbasbelopp. Kommunstyrelsen föreslår att detta ändras 
till 10 miljoner kronor. Revideringen föreslås tillsammans med att kommunfullmäktige antar en 
policy för markförvärv. Policyn ska vara vägledande för kommunens strategiska markförvärv och 
möjliggöra både kort- och långsiktiga investeringar att säkra kommunens fortsatta 
samhällsutveckling. Policyn sätter också ramarna för hur kommunstyrelsen bör agera inom den 
ökade ramen för fastighetsförvärv.

Revideringarna syns i rött och blått på s. 16 i dokumentet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Lekebergs kommun
 Revidering av allmänt reglemente - med synliga ändringar
 Allmänt reglemente samt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder
 §91 KS Revidering av allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Lekebergs kommun
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13 – Valärenden Föredragande  
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14 – Extraval nämndemän 2020 
(KS 20-267)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Örebro tingsrätt har inkommit med en önskan om att kommunerna snarast ska utse ytterligare en 
nämndeman som skall tjänstgöra till och med 31 december 2023. Detta med anledning av att 
många nuvarande nämndemän är över 70 år och därmed i riskgrupp för covid-19. Lekebergs 
kommun har därför att utse ytterligare en nämndeman till Örebro tingsrätt. 

Förslag till beslut

Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige utser Anna Gunnarsson (C) till nämndeman vid Örebro tingsrätt till och med 
den 31 december 2023. 
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15 – Val av ny ersättare i gemensam nämnd 
för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice 
(KS 20-208)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i den gemensamma nämnden för företagshälsovård, 
tolk- och översättarservice efter Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L). 

Beslutsunderlag
 Avsägelse från uppdrag som ersättare i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- 

och översättarservice
 §45 KF Avsägelse från uppdrag i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice
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16 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom.

Lista på meddelanden
  - Inställd kompetensutvecklingsdag kring spelmissbruk och ny inbjudan 15 oktober
  - Skrivelse från LRF Örebro - Åkermark måste betraktas som ett väsentligt samhällsintresse
 KS 20-197-5 - Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd
 KS 20-270-2 - Missiv Informationssäkerhet
 KS 20-270-1 - Slutrapport - Granskning av förbundets informationssäkerhet
 SON 20-6-6 - Svar på medborgarförslag om begreppet brukare

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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Medborgarförslag om 
utvecklingen av Lanna 

Badgruva

3

KS 20-230
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Hej

Jag har under en tid funderat över vad som skulle kunna innebära en positiv 

utveckling för platsen Lanna badgruva. Med den utgångspunkten, så har jag valt 

att söka upp och ta del av bl.a. Medborgarlöftet och andra styrdokument från 

Brottsförebyggande rådet och även läst i Grönstrukturplanen kring Lanna 

badgruva. Det står klart för mig efter att läst dokumenten att Lanna badgruva 

upplevs som otrygg, det går även att läsa att åtgärder gjorts för att förbättra 

situationen, specifikt under sommarmånaderna. 

Vidare på S.54 i Grönstrukturplanen så ger man förslaget om att utveckla 

området med fokus på sociala värden. Då ställde jag mig frågan, hur ökar vi det 

sociala värdet på ett vis som också kan öka tryggheten?

Med allt samlat, så vill jag lämna in ett medborgarförslag om att låta bygga en 

stor mötesplats för Lannas barn och barnfamiljer i form av en äventyrslekplats, 

likt Myrans lekplats men även nya lekplatsen vid stjärnhusen i Örebro, där man 

valt att bygga lekplats av material från skog och mark. Badgruvan är idag redan 

en populär badplats, skulle man dessutom upprätta en stor lekplats och locka 

barnfamiljerna i större utsträckning så är jag övertygad om att lokalsamhället, 

med grannsamverkan (som ska starta upp i området under våren) tillsammans 

med de andra trygghetsinsatser som görs i området att vi kan skapa den trygghet 

som eftersträvas av oss boende kring gruvan och i Lanna.

Mountainbike banan är ett gott exempel på fritidsaktiviteter som har god 

påverkan på platsen, tyvärr uppehåller sig utövarna av Mountainbike för kort 

stund vid just gruvan för att skapa en förebyggande effekt och social påverkan 

på alla de individerna som rör sig runt gruvan, främst under sommaren. 
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Flera kriminologiska teorier ger stöd för att platsen och hur en plats är utformad 

och strukturerad har betydelse för kriminell aktivitet (Läs bl.a. den bifogade 

länken till BRÅ-rapport 2010:11). Lanna badgruva idag är en plats som polisen i 

yttre tjänst har 15-20 minuter att nå, beroende på vart de befinner sig inne i 

Örebro. Det är också en plats som ligger något avskilt, vilket skapar noll insyn i 

vad som försiggår, om det inte är mycket folk vid varma dagar givetvis. Det är 

perfekta förhållanden för stökiga ungdomar, narkotika eller andra kriminella 

uppgörelser. Något alla boende i området vill motverka och få bort, badgruvan 

är en oas som förtjänar barnfamiljer och trevliga badgäster, inte motsatsen.

Grannsamverkan och den polisiära närvaron är av stor vikt men tillsammans 

med en större attraktion som en lekplats så skulle närvaron av vuxna människor 

öka, den naturliga ström av vuxna som det skulle skapa, kan med stor 

sannolikhet få bort ungdomar och andra som vill ha en plats utan insyn från 

vuxna och ansvarsfulla människor. En sådan attraktion som en äventyrslekplats 

skapar social påverkan och en viss kontroll av området som idag upplevs både 

som stökigt och okontrollerat av medborgarna i Lanna.

Det finns gott om plats att upprätta en större lekplats och samtidigt behålla 

parkeringsytan. Bifogat finner ni några foton som förslag på vart en modern 

lekplats, byggt på material från skog och mark, skulle kunna placeras. 

BRÅ-rapport 2010:11 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800067/1371914719168/2

010_11_platsens_betydelse.pdf

Robin Murray

Telefon: 0735-40 47 78

Adress: Lanna Strömsborg 719 93 Vintrosa
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  Interpellation Sverigedemokraterna Lekeberg 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sverigedemokraterna Örebro län 
Organisationsnummer: 875002–4187 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 

E-post: orebrolan@sd.se Sid. 1  (2) 

Interpellation 
Fritidsgårdarna och spridning av coronasmitta. 
Till: Bert Falk  

Sammanfattning:  

Rådande Coronapandemi behöver inte någon närmare presentation och så ej heller de av 

folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer för minskad smittspridning. Vi känner alla till rådande riktlinjer 

om en god hygien och en social distansering där folksamlingar med max 50 personer inte är tillåtet.  

Då mitt i rådande pandemi, den 17 april 2020, väljer majoriteten att stödja en återöppning av våra 

kommunala fritidsgårdar efter att dessa en kortare tid varit stängda. Detta under den uppåtgående fasen 

i Corona-pandemin. Den 17 april och efterföljande fredagar, bjuder kommunen via våra fritidsgårdar in 

våra barn och unga till fria sociala möten. Samtidigt som folkhälsomyndigheten dagligen påminner oss 

om att sociala möten ska undvikas, att en god hygien ska hållas samt att avstånd och fysisk distansering 

är av vikt för att lyckas nå en minskad smittspridning.  

Bakgrund:  

Under rådande pandemi med regionalt höga siffror på bekräftade fall ska inte Lekeberg ge dubbel 

signalstyrning till våra invånare genom att det i vissa kommunala verksamheter är besöksförbud för att 

det i andra verksamheter bjuds in till sociala möten.  

Vi vet att i slutet på maj har Örebroregionen flest antal bekräftade fall av covid-19 i hela landet.  

Vi vet att smittan sprids innan personen känner sig sjuk eller sjukdom kan bekräftas. 

Vi vet att alla kan vara virusvärd utan att det syns eller känns.  

Vi vet att kommunala verksamheter i Lekeberg verkar för att motverka smittspridning.  

Vi vet att fritidsgårdarna från 17 april åter är öppna.  

Vi vet att den enda mötesplatsen som verksamheten kan styra över för kunna styra att gällande riktlinjer 

efterföljs är inne på fritidsgårdarna då det är dessa ytor som är verksamhetens säte.  

Vi vet att det under ”högstadietiden” samlas flest ungdomar ute på skolans parkering vilken inte är 

fritidsgårdens ansvarsområde  

Vi vet att vi ledamöter på sittande nämnd har informerats att det varit på grund av personalbrist som 

fritidsgårdarna hållits stängda.  

Vi vet att skolavslutningar kommer hållas klassvis för minskad smittspridning i rådande coronapandemi  

Vi vet att Covid-19 är en droppsmitta och smittar i kontakt. 

Att på fritidsgårdarnas hemsida läsa välkomsttext gör mig förbryllad. På hemsidan (2020-05-27) står att 

läsa ”Fritidsgårdarna är mötesplatser för barn och ungdomar på mellan- och högstadiet samt gymnasiet. 

Verksamheten är öppen och frivillig. På fritidsgårdarna får barnen och ungdomarna komma och gå som 

de vill under öppettiderna. Föräldrar/målsmän är varmt välkomna med in på en kopp kaffe och samtal”. 

Vidare på hemsidan förklaras motiveringen till tidigare stängning enl följande:  ”På grund av den rådande 

samhällssituationen med ambition att dämpa smittspridning av Covid -19 har fritidsgårdarna hållit 

stängt”.  
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  Interpellation Sverigedemokraterna Lekeberg 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sverigedemokraterna Örebro län 
Organisationsnummer: 875002–4187 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 

E-post: orebrolan@sd.se Sid. 2  (2) 

För oss i Sverigedemokraterna Lekeberg är omtanken till våra invånares långsiktiga goda hälsa av vikt.                 

Vi är övertygade om att allmänheten skulle förstå, att under rådande pandemi bjuder inte, det offentliga 

in till större sociala möten och träffar. Det är besöksförbuden till äldrevården ett tydligt och gott exempel 

på.     

Sverigedemokraterna Lekeberg anser det är i respekt och hänsyn till både folkhälsomyndighetens 

riktlinjer och till bidragande för en dämpning av smittspridning av covid-19 som åtgärd om en fortsatt 

stängning av våra fritidsgårdar vore det bästa alternativet fram till att smittspridningen lagt sig. 

 

Därför anser Sverigedemokraterna Lekeberg att det hade från den styrande majoriteten varit mer 

ansvarsfullt i omtanke mot invånarna, vårdnadshavare och våra unga om ni vidmakthållit beslutet för 

stängda fritidsgårdar och den offentliga motiveringen till detta tills folkhälsomyndigheten ansett faran 

över och lättat i sina riktlinjer.   

Allmänheten är klok och förstår att man som folkvald under rådande extraordinär situation behöver vidta 

tråkiga och obekväma motiverade åtgärder i omtanke om medborgarna. Beslut hade och har behövts 

för att dämpa en smittspridning.  

En fortsatt stängd fritidsgård hade varit en tydlig signal om att faran inte är över och att 

folkhälsomyndighetens riktlinjer än alltid gäller alla. En stängd fritidsgård  hade varit lika tydlig i sin signal 

om att faran än ej är över som det är i årets klassvisa skolavslutningen.  

 

Med anledning av detta undrar jag: 

- Vilken är den sanna och ärliga orsaken till att fritidsgårdarna i början av vårterminen -20 varit 

stängda. Den vi i nämnden fick eller den som står att läsa på kommunens hemsida?   

 

- Vilka åtgärder har på fritidsgårdarna vidtagits för att säkerställa att folkhälsomyndighetens 

riktlinjer efterföljs. 

 

- Hur kontrolleras att FHM riktlinjer efterföljs av dem som väljer att vara ute på parkeringen och 

ömsom inne i lokalerna under fritidsgårdarnas öppettider?  

 

 

- Varför hölls inte fritidsgårdarna stängda tills faran för smittspridning var över och folkhälsorådet 

rekommendationer lättades. 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna Lekeberg 

Pernilla Marberg 
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Liberalerna

Interpellation till Kultur- och bildningsnamndens ordforande

I Nerikes Allehanda den 22 februari kan man lasa att bollhallen kommer att vara stangd under 15

manader. Detta da matsalen pa Lekebergsskolan kommer borja byggas om i mitten av maj och att

skoleleverna under byggtiden ska ata lunch i bollhallen och att sedan, nar matsalen ar ombyggd och

klar nagon gang i oktober/november, sa ska arbetet med bollhallen paborjas. Under denna tidsperiod

kommer bollhallen inte kunna nyttjas for undervisning eller av de foreningar som brukar ha traningar

i hallen.

Vidarekan man lasaattforvaltningen anserattdettajustnu arbekymmersamtoch attdetintearklart

exakthurdetkommerattse utforskolelevernas idrottinomhus under hostterminen men att man har

olika forslag pa hur detta ska losas. Man kan aven lasa att det finns en oro has berorda foreningar om

att detta kan fa negativa effekter pa deras verksamhet om traningsmojligheterna i hallen forsvinner

under en hel sasong.

Som ledamoti Kultur-och bildningsnamnden blevjagsmattoverraskad avdetsomframgaravartikeln

eftersom namnden vid sammantradet den 4 februari inte delgavs nagon information om detta.

VilketforanlederfoljandefrSgor till namndens ordforande:

Vilka overvaganden hargjorts ochfinns det nagon konsekvensanalys att ta del av?

Ar detta det enda alternativ som varit uppe for diskussion eller har detfunnits andra IQsningar man

valt att inte ga vidare med?

Har man beaktat hur detta kommer paverka elevernas undervisning och vad har man i sa fall kommit

fram till?

Att stanga Bollhallen under sa lang tid innebar en markant paverkan for foreningslivet. Det ar, som

man kan lasa i artikeln, bekymmersamt.

Hur bar dialogen meet berorda foreningar sett ut?

Hurjobbar man for att stotta berordaforeningar och vad har man kommitfram till?

Och slutligen

Vad var anledningen till att ordforanden undlat att informera namnden om ovanstaende vid Kultur-

och bildningsnamndens sammantrade den 4februari?

For Liberalerna

c i^-^ '-• ^

Elin Nilsson
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Tjänsteskrivelse 2020-05-22 1 (1)

Dnr: KS 20-181

   

Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 2020 för 
Lekebergs kommun 

Ärendebeskrivning
Prognosrapport 1 för 2020 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, 
nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt, tre mål delvis och två mål inte 
alls, vilket ger en måluppfyllelse på 17 %. Sett till endast indikatorer är den 
prognostiserade indikatoruppfyllelsen 68 %. 

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 20 737 tkr totalt för kommunen 
och budgetavvikelsen är därmed positiv om 4 982 tkr, eftersom det budgeterade 
överskottet är beräknat till 15 755 tkr. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 3 670 tkr. Skatter och 
bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 3 369 tkr, vilket har sin grund i 
förändrad prognostiserad skattekraft (inkomstutjämning) samt förändringarna som 
gjordes i vårändringsbudgeten och övriga statliga tillskott pga Covid-19.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2020

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson  Ludvig Wreth Anna Bilock
Kommundirektör  Utredare Ekonomichef
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1 Inledning 

Lekebergs kommun styrs av Centerpartiet och Socialdemokraterna (18 mandat av 35 
mandat). Posten som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd innehas av 
Centerpartiet som företräds av Johan Niklasson. 

Lekebergs kommun var den 31 mars 8 248 invånare, vilket är 14 fler än vid årsskiftet. 
Det är otroligt glädjande, men leder också till nya behov och större krav på 
kommunens alla verksamheter. 

Denna prognosrapport följer kommunens styrmodell "MER-styrning" (mål-, ekonomi- 
och resultatstyrning). Styrmodellen innebär ett större fokus på de övergripande 
målen och uppföljning av detsamma. Kommunfullmäktiges beslutade övergripande 
mål ligger till grund för nämndernas MER-planer, där de har egna nedbrutna mål och 
dessa har i denna rapport följt upp mot kommunfullmäktiges mål. 

 

1.1 Mål 

 

Inför 2020 beslutade kommunfullmäktige om sex stycken mål. Vid den första 
prognosen för 2020 prognostiseras ett mål att uppnås och detta är "I Lekebergs 
kommun får alla barn och unga utvecklas, kunskapsmässigt och socialt, utifrån sina 
egna förmågor och förutsättningar får att nå uppsatta mål". Två mål prognostiseras 
att inte uppnås och ett av dessa är ”Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan”, 
vilket bland annat beror på att antalet solceller prognostiseras att inte öka under 
året. Ett aktivt arbete för att utöka solceller på kommunala byggnader pågår dock 
och en utredning för att ta reda på var det är bäst att installera detta påbörjas under 
2020. Resultatet av detta kommer däremot inte synas detta år. Sedan tidigare är det 
även bestämt att solceller ska byggas på Lekebergsskolan men detta bedöms inte bli 
färdigt förrän 2021. 

Det andra målet som prognostiseras att inte uppnås är "Lekebergs kommun erbjuder 
trygg vård och omsorg som värnar individens behov, samt syftar till så självständigt 
liv som möjligt". Prognosvärdet för samtliga indikatorer tillhörande detta mål bör 
däremot ses med viss tillförsikt då detta endast förhåller sig till det senaste nuvärdet 
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(hösten 2019). Anledningen är att underlag för en bättre prognosbedömning saknats 
och det senaste nuvärdet anses därför ge den bästa bilden av prognosen på helår för 
2020. Totalt sett innebär detta en prognostiserad måluppfyllelse om 17 % då ett mål 
prognostiseras uppnås, tre mål prognostiseras delvis uppnås och två mål 
prognostiseras att inte uppnås. Den prognostiserade måluppfyllelsen för 2020 
indikerar därför på en försämrad måluppfyllelse jämfört med vid årsredovisningen 
2019 (33 %). 

Bedömning av måluppfyllelse 
Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås. 

 Hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = Nämndmål 
uppnås delvis. 

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

 

Inför 2020 beslutade kommunfullmäktige om 22 stycken indikatorer som skulle följas 
upp under 2020. Den första prognosen för året visar på en prognostiserad 
indikatoruppfyllelse om 68 %. Detta beror på att 15 indikatorer prognostiseras 
uppnås, en indikator prognostiseras delvis uppnås och fem indikatorer prognostiseras 
att inte uppnås. Aktuellt värde för indikator "Handläggningstid från inkommen 
ansökan till beslut för bygglov, antal dagar (median)" saknas vid denna prognos och 
denna indikator har därför inte rapporterats. 

Årsredovisningen 2019 visade på en indikatoruppfyllelse om 62 % vilket innebär att 
den prognostiserade indikatoruppfyllelsen för 2020 är sex procentenheter högre än 
årsredovisningen 2019. 
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1.2 Ekonomi 

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2020. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) skatteunderlagsprognos cirkulär 20:20, daterad 2020-
05-02, är grunden i finansieringsbedömningen. 

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 20 737 tkr totalt för kommunen 
och budgetavvikelsen är därmed positiv om 4 982 tkr, eftersom det budgeterade 
överskottet är beräknat till 15 755 tkr. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 3 670 tkr. Skatter och 
bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 3 369 tkr, vilket har sin grund i 
förändrad prognostiserad skattekraft (inkomstutjämning) samt förändringarna som 
gjordes i vårändringsbudgeten och övriga statliga tillskott på grund av Covid-19. 
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2 MER-styrning 

2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 

ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de 

tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunfullm
äktiges mål 

 Indikator  Nuvärde Prognos Målvärde 

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

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

 56% 65% Öka från 57% 

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

 94% 94% Öka från 70% 

Handläggnings
tid från 
inkommen 
ansökan till 
beslut för 
bygglov, antal 
dagar 
(median) 

   Minska från 
36 dagar 

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas på 
ett hållbart 
sätt 

 Värde 
medarbetarun
dersökningen 
 - 
Medarbetaren
gagemang 
(HME) 

 75 77 Öka från 
71,13 

Sjukfrånvaro  7,5% 9,5% Minska från 
7,42% 

Nämnderna 
och styrelsen 
håller sin 
budgetram 

 15 350 tkr 3 670 tkr 0 tkr 

Kommunens 
ekonomiska 

 5,1% 5,3% 2% 
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Kommunfullm
äktiges mål 

 Indikator  Nuvärde Prognos Målvärde 

resultat i 
genomsnitt 
under en 
treårsperiod 

Årets 
investeringar 
och 
amorteringar 
finansieras av 
egna medel. 

 100% 100% 100% 

Verksamheten
s 
nettokostnad 
ska understiga 
100 procent 
av skatter och 
bidrag. 

 Ja Ja Ja 

Invånarantalet  8 248 8 350 Öka från 
8 231 

Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverka
n 

 Miljödiplomer
ing av 
Lekebergs 
kommun 

 Ja Ja Ja 

Solceller på 
kommunala 
byggnader 
(Installerad 
effekt) 

 6,7 kW 6,7 kW Öka från 6,7 
kW 

Energianvänd
ning per 
kvadratmeter 
inom 
kommunala 
fastigheter 

 69,59 
kWh/kvm 

69,59 
kWh/kvm 

 Minska från 
61,86 
kWh/kvm 

Indikator - "Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar (median)" finns det inget 
aktuellt värde för och därför har den inte rapporterats till prognos 1. 

2.2 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och 

unga det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp 

under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla 

potential. 
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Kommunfullm
äktiges mål 

 Indikator  Nuvärde Prognos Målvärde 

I Lekebergs 
kommun får 
alla barn och 
unga 
utvecklas, 
kunskapsmäss
igt och socialt, 
utifrån sina 
egna 
förmågor och 
förutsättninga
r får att nå 
uppsatta mål 

 Elever i åk. 9 
som uppnått 
kunskapskrav
en i alla 
ämnen 

 73,2% 75% Öka från 66% 

Elever i åk. 9 
som är 
behöriga till 
ett 
yrkesprogram 

 77,5% 86% Öka från 80% 

Gymnasieelev
er som 
uppnått 
grundläggand
e behörighet 
till universitet 
och högskola 
inom 3 år, 

 52,1% 52% Öka från 
41,1% 

Ungdomar 
som studerar 
på 
högskola/univ
ersitet 3 år 
efter fullföljd 
gymnasieutbil
dning 

 25% 25% Öka från 23% 

2.3 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, 

med bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett 

aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha 

tillgång till stöd, god vård och omsorg 

Kommunfullm
äktiges mål 

 Indikator  Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
erbjuder trygg 
vård och 
omsorg som 
värnar 
individens 
behov, samt 
syftar till så 
självständigt 
liv som möjligt 

 Andel brukare 
som är 
ganska/mycke
t nöjda med 
sin hemtjänst 

 91% 91% Öka från 91% 

Andelen 
brukare på 
särskilt 
boende som 
är 
ganska/mycke
t nöjda med 

 83% 83% Öka från 83% 
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Kommunfullm
äktiges mål 

 Indikator  Nuvärde Prognos Målvärde 

sitt särskilda 
boende 

Väntetid för 
beslut om 
försörjningsst
öd i dagar 

 8 dagar 8 Bibehålla eller 
minska från 8 

2.4 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott 

företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till 

entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga 

verksamheter arbetar tillsammans. 

Kommunfullm
äktiges mål 

 Indikator  Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
erbjuder goda 
förutsättninga
r för 
företagande, 
sociala 
företag och 
företagsetable
ringar. 

 Företagens 
bedömning av 
kommunens 
service 

 70 NKI 70 NKI 80 NKI 

Ranking av 
kommunens 
företagsklimat 
(svenskt 
näringsliv) 

 Plats 21 Plats 21 Plats 21 

Page 47 of 345



   
 

10 

 

3 Verksamhetsrapport 

  

3.1 Kommunstyrelsen 

Första prognosrapporten för 2020 sker i en annorlunda tid. Stora delar av 
kommunstyrelseförvaltningen är involverad i arbetet kring Corona och vissa delar har 
också varit hårt pressade av hög frånvaro i samband med pandemin. Flera tjänster, 
framförallt på chefsbefattningar, har under våren varit vakanta eller haft tillfälliga 
lösningar vilket har påverkat förvaltningens förmåga att leverera men under senare 
delen av våren har successivt tillsvidarelösningar kommit på plats och detta skapar 
god förutsättningar inför hösten och det vidare arbetet. 

Trots pandemin och dom tillfälliga lösningarna så presenterar förvaltningen en positiv 
prognos med både hög måluppfyllelse och ett positivt resultat i prognosen för 
helåret. Kommunstyrelsens mål och beslutade uppdrag för 2020 har börjat omsättas i 
verkstad och under året kommer resultaten av detta börjas märkas. 

Ekonomiskt ser förvaltningens prognos bra ut, ett överskott redovisas på helår och då 
är det främst medel som styrelsen ännu inte beslutat om. I verksamheterna är det en 
bra budgetdisciplin och det underskott som NIA redovisar kan förklaras med faktorer 
som förvaltningen inte kan påverka. Underskottet hanteras genom att andra 
verksamheter redovisar överskott och förvaltningen arbetar aktivt med ett 
helhetstänk där det är sista raden som är det viktiga, dvs att 
kommunstyrelseförvaltningen som helhet håller budget. 

Kommunstyrelsen har för 2020 avsatt pengar för en särskild fibersatsning och det har 
givit resultat i form av att det under året kommer bli fler områden i kommunen som 
får tillgång till bredband. Efter beslut i kommunstyrelsen om att ge 
kommundirektören i uppdrag att inleda ett arbete med en nya översiktsplan, så har 
projektet startats och en projektledare anställts. Det kommer vara ett omfattande 
arbete som sträcker sig över flera år och både vara resurs- och tidskrävande men en 
förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Kopplat till samhällsplanering har 
förvaltningen börjat arbeta aktivt med att stärka kommunens strategiska 
markinnehav och det avspeglas i prognosen för de indikatorer som styrelsen har 
beslutat om för 2020. Förvaltningen har även utökat organisationen med en 
samhällsbyggnadsstrateg för att ytterligare kunna möta de krav och förväntningar 
som ställs inom det området. Fortsatt under 2020 kommer 
samhällsbyggnadsområdet vara i fokus och mycket tid och resurser fokuseras där. 

Kommunstyrelsen har också beslutat om att förbättra kommunens service i form av 
att genomföra ett projekt kring Information Lekeberg med syfte att öka servicen till 
medborgarna. Projektet startar under hösten och kommer involvera alla kommunens 
verksamheter men resultaten kommer med stor sannolikhet att synas först 2021. 

Under våren har den nya näringslivsfunktionen kommit på plats och inlett sitt arbete 
där det initialt har varit fokus på effekterna av Corona. Det mer långsiktiga och 
systematiska arbetet har fått skjutas på framtiden och frånvaron av funktionen under 
hösten 2019 och våren 2020 har fått en del negativa följder och det kommer behöva 
läggas en hel del fokus på näringslivsområdet under året. 

Sammanfattningsvis så lämnar förvaltningen, trots utmanade förutsättningar, en 
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positiv prognos både när det gäller mål och ekonomin för 2020 och det finns goda 
förutsättningar för resterande del av verksamhetsåret. 

  

3.2 Kultur- och bildningsnämnden 

Verksamhetsåret 2020 har startat bra med stabila förutsättningar inom kultur och 
bildningsförvaltningens ledningsorganisation. Det skapar goda förutsättningar för 
förvaltningen att arbeta målinriktat med såväl påbörjade som framtida 
utvecklingsområden och utmaningar. Dock, starten på år 2020 har påverkats starkt 
av Corona-pandemin och medfört mycket arbete för förvaltningen varför många 
utvecklingsprojekt inte har kunnat ges den tid som var planerat. Det har lett till 
långsammare utvecklingsprocesser under vårterminen. 

Som ett led i att förstärka och utveckla förskolans och skolans ledning, med fokus på 
förskola- och skolutveckling, har en gemensam uppdragsbeskrivning för förskolans 
och skolans utvecklingsledare tagits fram och beslutats i förvaltningens 
ledningsgrupp. Välfungerande arbetslag är en av de viktigaste faktorerna till att den 
pedagogiska verksamheten ska hålla hög kvalitet. Därför behövs utvecklingsledare 
med uppdrag att se till att arbetslaget tar det gemensamma ansvaret för såväl 
vardagsfrågor som pedagogisk utveckling och kvalitetsarbete. Som utvecklingsledare 
utgör man tillsammans med rektor förskolans/skolans ledningsgrupp. 
Utvecklingsledaren är länken mellan rektor och förskolan/skolan och medverkar till 
helhetslösningar för utbildningen. 

Måluppfyllelsen för kunskapsresultaten i åk 9 förväntas bli högre jämfört med 2019. 

Antalet barn och elever ökar stadigt i Lekebergs kommun. Prognosen fram till 2030 
visar på en ökning med ca 80 barn i förskolan och knappt 300 elever i grundskolan. 

Bygget av nya Lekebergsskolan håller tidsplanen och beräknas vara klar till årsskiftet 
2020/2021. Hidinge skola byggs om och utökas med två klassrum i sommar. 

För att möta behovet av fler förskoleplatser i Fjugesta har förskolan utökats med två 
avdelningar i en tillfällig paviljong på Tulpanens skolgård. 

Året har börjat positivt med en ökning från föregående år av såväl antal lån som 
besökare. Från och med februari 2020 har Lekebergs bibliotek öppet med självservice 
alla vardagar från kl. 08.30. En satsning som har fallit väl ut. 

Utfallet för sjukfrånvaron perioden 1 april 2019 till och med 31 mars 2020 (12 
månader) är 6,20 % vilket kan jämföras med samma period 1 april 2018 till och med 
31 mars 2019 då sjukfrånvaron låg på 6,34 %. Sjukfrånvaron under mars månad 2020 
sköt i höjden på grund av Corona-smittan och landade på 12,21 %. 
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3.3 Socialnämnden 

Under 2020 fortsätter arbetet med att implementera IBIC, individens behov i 
centrum. Detta för att säkerställa alla individers behov och delaktighet i sin 
rehabilitering och omvårdnad. Vi planerade att starta Trygg hemgång i mars 2020 
men då dag- och hemrehab fått stänga tillfälligt, p.g.a. Coronakrisen, blev det 
nödvändigt att avvakta med den uppstarten. Vi påbörjade ett utvecklingsarbete inom 
rehabiliterande arbetssätt med 50 % fysioterapeut från vårdcentralen, finansierat av 
utvecklingsmedel. Detta projekt pausades i april p.g.a. rådande situation. Vi har ägnat 
stor del av vår arbetstid från februari och fortfarande till att förbereda oss på 
omhändertagande av smittade brukare och medarbetare med covid-19. Vi har startat 
en Covid-avdelning på Linden, arbetat med att höja kompetensen gällande 
hygienrutiner, upphandlat skyddsmaterial, deltagit i stabsarbete och många olika 
samverkansmöten för att på bästa sätt kunna hjälpas åt i länet och tillsammans med 
Regionen. Handlingsplanen för Framtidens socialnämnd är antagen och arbetet inom 
flera områden är påbörjat. Då vi är i en extraordinär situation som kräver ett annat 
fokus kan delar av planen behöva skjutas på. Planeringen gällande Familjecentral 
fortgår planenligt. 

Två enhetschefer slutar den 1 maj respektive 30 maj. Rekryteringen av nya EC är klar. 
Detta påverkar framförallt hemtjänsten och LSS Kastanjen, inklusive personliga 
assistenter men även ledningsgruppens arbete. 

Välfärdstekniken har under året utvecklats. På Oxelgården har rörelsesensorer har 
satts upp i entré på för att personal skyndsamt ska kunna nå brukaren. Robotkatter 
har köpts in för att ge trygghet, väcka minnen till liv och skapa glädje. Digital 
signering av läkemedel är genomfört under våren. Det är ett verktyg som underlättar 
läkemedelshanteringen och kvalitetssäkring. 

På Linden är upphandlingen av nytt larmsystem snart klar och kommer 
förhoppningsvis installeras under året. 

Ny upphandling av personalkläder har gjorts från Textila. Det är kläder med bättre 
kvalité och med flera alternativ; byxa/bussarong samt klänning/tights. 

Inom LSS så fortsätter våra boenden att utveckla arbetet med fritidsaktiviteter för de 
boende. 

Inom IFO har trycket på ekonomiskt bistånd ökat och förväntas också fortsätta öka 
med anledning av att arbetslösheten ökar p.g.a Coronapandemin. En orsak till att 
behovet har ökat beror på att nyanlända som kom till kommunen 2015, av olika skäl, 
inte har kommit ut i egen försörjning under etableringstiden. Dessa blir då föremål 
för ekonomiskt bistånd eller ekonomiskt utfyllnad. 
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3.4 Sydnärkes IT-nämnd 

Verksamheten har under perioden präglats av rådande omständigheter runt Covid-19 
och i princip allt arbete har skett på distans sedan i mitten av mars då ett 
förändringsstopp infördes gällande  uppgraderingar, nyinstallationer etc. i våra 
tekniska miljöer. Vi genomförde tidigt en kontinuietsplanering enligt MSB:s riktlinjer 
genom att identifiera vilka verksamhetssystem som stödjer de mest kritiska 
verksamheterna samt vilka av dessa vi driftar själva och vilka som andra driftar via s.k 
molntjänster. Vi erhöll information från dessa leverantörer om deras 
kontinuitetsplanering, vilket sammantaget med vår egen planering säkrat driften för 
den tekniska plattformen under de rådande omständigheterna. 
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4 Ekonomiskt resultat 

  

RESULTATRÄKNING BUDGET ÅRSPROGNOS AVVIKELSE 

Verksamhetens nettokostnad -506 316 -502 646 3 670 

Avskrivning -22 838 0 22 838 

Kapitalkostnad 25 500 2 830 -22 670 

Pensionsutbetalning -8 504 -2 763 -725 

Övrigt 2 489 989 -1 500 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD 

-509 669 -508 056 1 613 

Skatteintäkter 383 302 369 027 -14 275 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

141 922 159 566 17 644 

VERKSAMHETENS RESULTAT 15 555 20 537 4 982 

Finansiella intäkter 1 000 1 000 0 

Finansiella kostnader -800 -800 0 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

15 755 20 737 4 982 

Extraordinära intäkter    

Extraordinära kostnader    

ÅRETS RESULTAT 15 755 20 737 4 982 

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2020. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) skatteunderlagsprognos cirkulär 20:20, daterad 2020-
05-02, är grunden i finansieringsbedömningen. 

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 20 737 tkr totalt för kommunen 
och budgetavvikelsen är därmed positiv om 4 982 tkr, eftersom det budgeterade 
överskottet är beräknat till 15 755 tkr. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 3 670 tkr. Skatter och 
bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 3 369 tkr, vilket har sin grund i 
förändrad prognostiserad skattekraft (inkomstutjämning) samt förändringarna som 
gjordes i vårändringsbudgeten och övriga statliga tillskott pga Covid-19. 

Avskrivningar, kapitalkostnad förväntas göra ett mindre överskott om 168 tkr, vilket 
beror på lägre investeringstakt än budgeterat. Pensionsutbetalningarna förväntas bli 
något dyrare än budget utifrån de beräkningar som KPA tillhandahållit. 

 

Posten ”Övrigt” prognostiseras att lämna ett underskott om 1 500 tkr, men det beror 
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på hur utfallet blir för kommunens arbetsgivaravgifter. En djupare prognos över 
arbetsgivaravgifterna görs vid delårsbokslutet. 

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 3 369 tkr, vilket 
beror på att skatteunderlagsprognosen från SKR är kraftigt nedräknad på grund av 
landets och världens situation just nu. Detta är fortfarande från SKRs håll en prognos 
och ingen vet riktigt hur effekterna efter Covid-19 kommer att slå. Det som väger upp 
för Lekebergs del är de extra statsbidrag som regeringen skjutit till i 
vårändringsbudgeten, men också under hela våren. Lekeberg visar också ett 
överskott i inkomstutjämningsbidraget. 

Semesterlöneskuld 

Semesterlöneskuldens förändring för året ingår i nämndernas prognos eftersom 
förväntad förändring är budgeterad inom respektive nämnds verksamhet. 

Avskrivning/kapitalkostnad 

Kommunens avskrivningar och kapitalkostnad för året förväntas lämna ett mindre 
överskott om 168 tkr, men det finns osäkerhetsfaktorer kring kommunens 
investeringar första halvåret, dvs vad som köps in och vilken avskrivningstid som 
gäller. Avskrivnings- och kapitalkostnadsbudgeten bygger på kända och förväntade 
investeringar. En mer grundlig beräkning sker vid delårsrapporten. 

Pensionsutbetalning 

Prognosen för årets pensionsutbetalning beräknas överskrida budget med 725 tkr 
och det grundas på KPA pensionsredovisning. Kommunen har inga anställda med 
visstidspensioner och inte heller placeringar avseende pensionsmedel. 

Finansnetto 

Finansnettot förväntas redovisa ett resultat i nivå med budget. Borgensavgiften ingår 
liksom intäktsränta från Kommuninvest i finansnettoredovisningen. I dagsläget finns 
inga förväntningar på upptagande av nya lån, inte heller utnyttjande av kommunens 
checkkredit. Däremot kan det bli fråga om upptagande av nya lån inom 
kommunkoncernen avseende om- och tillbyggnation av Lekebergsskolan. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten uppgår till 89 163 tkr och under åren 1995-2019 har 
kommunen investerat för 405,2 mnkr, viket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 16,2 mnkr per år. Helårsprognosen visar på att investeringsutgifter om ca 25 mnkr 
inte kommer att färdigställas i år, utan projekten löper över till 2021. De projekt som 
löper över året är bla infrastruktur gällande anslutningsväg mellan Lanna-204. En 
närmare analys över årets investeringsutgifter görs vid delårsbokslutet. 

Kommunen har likviditet för den prognostiserade investeringsutgiften. 

Investeringar som genomförts under perioden är främst IT-investeringar för 
Sydnärkes IT-nämnd, VA-investeringar och infrastruktur inom Fjugesta södraområdet. 

Likviditet och lån 

Kommunens likviditet har varit mycket god under perioden. Kommunen har haft i 
genomsnitt 158 mnkr i likvida medel för de månader som prognosen avser. 
Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer i andra bolag. 
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Kommunen har ingen långfristig låneskuld, men däremot finns en långfristig 
låneskuld redovisad på 6,4 mnkr, men den består av periodiserade 
anslutningsavgifter tillhörande VA-kollektivet. Kommunens fastighetsbolag har 525,7 
mnkr i lån per 31 december 2019, vilket är en ökning med 16,6 mnkr jämfört med 
2018. 

Avstämning mot balanskrav 

I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Helårsresultatet prognostiseras till +20 737 tkr, innan 
justering av reavinster. Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan 
dock inte tillgodoräknas i bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Under 
perioden finns inga bokförda reavinster, så detta innebär att om prognosen infrias 
uppfyller kommunen balanskravet. 

BALANSKRAVSUTREDNING (Tkr)  

Prognostiserat helårsresultat 20 737 

Varav reavinster för mark- och fastighetsförsäljning 0 

BALANSKRAVSRESULTAT 20 737 

  

Finansiella mål 

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

 Helårsresultatet prognostiseras till ett överskott om 20 737 tkr. Om 
prognosen infrias kommer målet att uppnås med god marginal och uppgå till 
5,3 %. Resultatet för året prognostiseras till 3,92 % av skatter och bidrag. 

Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.  

 Detta finansiella mål förväntas att uppnås. 

Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag. 

 Verksamhetens nettokostnad i andel av skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras till 95 %, vilket innebär att målet förväntas att uppnås under 
året. 

Detta innebär att alla tre finansiella mål förväntas att uppfyllas vid årsskiftet! 
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5 Verksamheternas ekonomiska resultat 

Belopp i tkr Budget Årsprognos Avvikelse 

Kommunstyrelsen 111 673 107 773 3 900 

Kultur- och 
bildningsnämnden 

227 711 227 711 0 

Socialnämnden 166 931 167 761 -830 

VA-verksamheten 0 -600 600 

SUMMA 506 315 502 645 3 670 

Sydnärkes IT-nämnd 0 0 0 

5.1 Verksamhetens nettokostnad 

Verksamheterna redovisar totalt ett överskott om 3 670 tkr. 
Kommunstyrelseförvaltningen står för det största prognostiserade överskottet om 
3 900 tkr och VA-verksamheten räknar med ett överskott om 600 tkr. 
Socialförvaltningen är den enda förvaltningen som prognostiserar ett underskott, om 
än ganska marginellt, 830 tkr. 

5.2 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 3 900 tkr. 

I prognosen är det medräknat att kommunstyrelsen kommer att få tillbaka 
sjuklönekostnader för april månad, då detta utlovats av staten. Staten har även lovat 
att det ska erhållas även för maj månad, men försiktigt räknat är det endast 
medtaget för april, vilket uppgår till ca 250 tkr. 

Kommunledningen prognostiserar ett överskott om 2 600 tkr. Av detta består KS 
planeringsreserv på 1 500 tkr. 800 tkr avser kapitalkostnader, vilket innebär ej 
använda investeringsmedel inom KS reinvesteringsutrymme. Resterande 300 tkr 
avser utvecklingsmedel som ej beslutats om. 

Kommunens budgeterade lönepott (6 840 tkr) finns under kommunledningen, och i 
prognosen beräknas den nyttjas fullt ut. Likaså prognosen för satsningen "attraktiv 
arbetsgivare" (1 800 tkr) är att alla medel kommer användas. 

Administrativa avdelningen prognostiserar en budget i balans. Kommunstyrelsens 
verksamhet kommer att göra ett underskott, om ca 600 tkr. Detta beror på att 
tidigare ordförande erhåller omställningsstöd varje månad som inte är med i budget. 
Detta vägs upp av överskott för lokalkostnader med ca 350 tkr. Enligt prognos 
kommer det även bli överskott för personalkostnader inom själva avdelningen med 
ca 250 tkr, med anledning av föräldraledigheter och sjukskrivning. 

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 100 tkr. Överskottet beror på 
att budgeten för Sydnärkes IT-nämnd inte kommer att förbrukas fullt ut. 

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott på ca 200 tkr, vilket till största del 
förklaras av att nya personalspecialisttjänsten tillsattes i mars, men har budget på 
helår, vilket generar ett överskott om 110 tkr. Ett överskott prognostiseras även inom 
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fackliga kostnader med 60 tkr, som förklaras av att förvaltningarna i begränsad 
omfattning tillsätter vikarier vid ledighet för fackligt uppdrag. Det finns även ett 
mindre överskott inom personalfrämjande insatser om 30 tkr. 

Teknik- och serviceavdelningen prognostiserar ett överskott om 2 500 tkr. 700 tkr av 
detta förklaras av överskott lön för samhällsbyggnadsstrateg, men där kommer 
utfallet bli på kommunledningens ansvar. Detta kommer att flyttas i budget inför 
2021. 500 tkr avser överskott för vinterväghållning, då det varit ett lågt utfall hittills i 
år med tanke på den snöfattiga vintern som varit. Resterande överskott om 1 300 tkr 
avser kapitalkostnader, till följd av försenade investeringsprojekt. 

Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad (NIA) prognostiserar ett 
underskott om 1 500 tkr, vilket förklaras av minskade intäkter från Migrationsverket. 
Då vidarebosättningen är stoppad kommer det inte in några schabloner eller 
tomhyror vilket påverkar integrationsbudgeten, och det visar på en prognos med ett 
underskott om 1 900 tkr om läget fortsätter som det ser ut nu. Detta vägs till viss del 
upp av överskott inom verksamheten för näringsliv med ca 200 tkr, där främsta 
förklaringen är att tjänsten som näringslivskoordinator varit vakant under januari och 
februari. Även inom feriepraktik visas ett överskott om ca 200 tkr, då platserna inom 
vård och omsorg samt inom barnomsorg och fritids inte kommer kunna tillsättas pga 
Covid-19. 

5.3 VA-verksamheten 

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 600 tkr, vilket 
förklaras av att kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat. 

5.4 Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsnämnden prognosticerar ett nollresultat för helåret. I prognosen 
ligger 50 % av de sjuklönekostnader som staten utlovat för april och maj vilket 
motsvarar 1 000tkr. 

Den förvaltningsgemensamma verksamheten visar på en budget i balans. 

Förskolan ligger just nu med ett överskott tack vare sjuklönekostnader och för att 
verksamheten på Tulpanens förskola inte varit igång. Till hösten är det färre barn i 
verksamheterna vilket gör att personalkostnaderna kommer minskas. Vad gäller 
ersättningar till interkommunala förskolor och friskolor så ligger verksamheten i 
nuläget med ett underskott. Detta kan förklaras av en retroaktiv faktura från Kumla 
kommun på 400tkr. 

Tulpanens skola inledde året med ett utökat personalbehov utifrån elever med stort 
stödbehov. Med ett systematiskt arbete och viss omorganisation har verksamheten 
lyckats minska bemanningen efter en tid. Tulpanens skola kommer att ha färre 
tjänster till hösten i och med att verksamheten minskar med en klass. Fyra åk 3 
klasser slutar på skolan och tre nya förskoleklasser startar. Detta kommer innebära 
ett minskat personalbehov i form av en lärare mindre under höstterminen. En 
pedagog går i pension till sommaren. Den tjänsten behöver ersättas men eventuellt 
går den att minskas med ca 25 %. 

Hidinge skola ser inte ut att kunna hålla sin helårsbudget då det varit för mycket 
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personal under vårterminen och behovet ökar till hösten. Året började med 1,6 åa för 
mycket och anledningen är det stora resursbehov som finns bland skolans elever 
samt 5 elever med medicinskt resursbehov. Skolan har påbörjat ett arbete för att se 
över organisation och arbetssätt för att därigenom se om antalet resurser kan 
minskas till hösten trots att behovet ökar. Kostnader motsvarande ca 70 tkr 
tillkommer under höstterminen på grund av hyreshöjning för ombyggnationen. 

Lekebergsskolan 4-6 inledde året med förändrade behov i elevgrupperna vilket ledde 
till ökade  personalkostnader. Under  våren har slöjden varit förlagd i Mullhyttan 
vilket resulterat i högre kostnader både vad gäller busstransporter och 
personalkostnader. Språkvalet för åk 6 har varit svårlöst. Elevgrupper som inte varit 
trygga har krävt personalinsatser. Omfördelning av arbetsuppgifter för fritidspersonal 
på grund av matsalens ombyggnation har skett redan på planeringsstadiet och 
kommer även fortsätta hela hösten. Detta leder till ökad bemanning och ökade 
kostnader. Under hösten kommer slöjd och idrott utövas på annan plats vilket 
kommer kräva mer resurser för att eleverna ska få sin garanterade undervisningstid. 
Det kommer generera ökade kostnader för lokaler, busstransporter och personal. 

Särskolan har under vårterminen haft en spridning i åldrar och klasser som spänner 
från åk 2 till och med åk 9. Detta kräver uppdelning av gruppen för att kunna få med 
allt i läroplanen. Särskolan berörs av skolombyggnaden och för att även ha en säker 
utomhusmiljö krävs hög personaltäthet. Under våren har en medarbetare avslutat 
och börjat på annan tjänst vilket gör att verksamheten kommer att ha en något 
bättre ekonomisk situation inför hösten. 

Lekebergsskolan 7-9 håller i nuläget sin budget. Svårigheterna kommer i höst då 
elevantalet ökar och skolan utökas med en klass till. Arbete pågår med att se över 
organisationen i och med att fler lärare kommer behövas under hösten. 

Verksamheterna för SFI och förberedelseklass där även SPRI-eleverna ingår ser ut att 
gå med underskott på helåret. Bidragen från migrationsverket har minskat och det 
har inte funnits något utrymme att höja den interna budgeten. För SPRI-eleverna 
sökes bidrag men det är högst osäkert hur mycket som betalas ut. En högst osäker 
prognos lämnas därför för denna verksamhet. 

Mullhyttans skola ligger just nu med underskott. Förklaringen till det är att budget 
läggs på helår och organisationsplanering sker terminsvis. En minskning i budget vid 
årsskiftet är svår att omedelbart tillrättalägga då det handlar om personal. I budgeten 
för 2020 har det skett en minskning av 0,5 tjänst. Fördelningen av skolverkets 
lågstadiesatsning har missgynnat Mullhyttans skola då bidraget fördelas utifrån 
elevantal. Bidraget har minskat från 0,7 tjänst till 0,34 tjänst. Underskottet i budget 
denna termin motsvarar dessa två poster/månad. Inför höstterminen planerar 
verksamheten att kunna ta igen detta genom att minska 1,55 tjänst. 

Kultur- och fritidsavdelningens ekonomiska utveckling hittills i år går i stort som 
budgeterat. En långtidssjukskrivning kommer dock att påverka personalbudgeten 
positivt. 
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  Budget Utfall 200430 Årsprognos Avvikelse 

Gemensam 
verksamhet 

18 790 6 118 18 790 0 

Förskola 62 486 21 094 62 486 0 

Grundskola 92 075 30 771 92 075 0 

Skolskjutsar 
grundskola 

9 024 3 009 9 024 0 

Gymnasieskola 35 058 11 483 35 058 0 

Vuxenutbildning 917 550 1 117 -200 

Kultur- och 
fritidsverksamhet 

9 361 2 714 9 161 200 

Summa 227 711 75 739 227 711 0 

  

5.5 Socialnämnden 

Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar ett underskott mot budget på 
830 tkr för 2020. Prognosen har flera osäkerhetsfaktorer, bland annat påverkar 
pågående Corona pandemi. I prognosen ingår 50 % av den utlovade ersättningen från 
staten för sjuklönekostnad, som försiktighetsprincip har inte hela den 
prognostiserade kostnaden tagits upp. Täcker ersättningen den totala kostnaden 
beräknas ersättningen till ytterligare 900 tkr. I prognosen ingår tillkommande 
personalkostnader för tre månader vid ett eventuellt öppnande av förberedd Covid 
avdelning på Lindens boende. Vid en längre smittspridning kommer de 
prognostiserade kostnaderna öka ytterligare. 

Underskott finns också inom LSS och personlig assistans som beror på två ärenden 
som inte finns i budget. Kostnaderna för ett ärende har återsökts från 
Migrationsverket som avslagit ansökan. Ett nytt vuxenärende beräknas inkomma i 
slutet av sommaren som inte heller är budgeterat. Eventuellt kan ytterligare två 
ärenden beviljas under hösten men här råder stor osäkerhet kring utfallet och ingår 
därför inte i prognosen. 

Nattenheten prognostiserar ett underskott på 600 tkr som beror på stora problem 
med bemanningen på grund av den höga sjukfrånvaro. En överanställning har gjorts 
även här för att minska vikariebehovet vid sjukdom. 

Lindens boende prognostiserar ett underskott på 400 tkr med anledning av höga 
personalkostnader för hög sjukfrånvaro. Hyresintäkterna blir också lägre då platserna 
på Covid avdelningen hålls tomma tills eventuellt behov uppstår. Kostnader för 
personal för denna avdelning beräknas till 200 tkr för tre månader. 

Underskottet för IFO beror bland annat på överanställning på handläggare. 
Försörjningsstödet drar över budgeten under första delen av året och behovet väntas 
öka och generera ett underskott om 800 tkr. Anledningen är både en högre 
arbetslöshet i och med Corona pandemin, arbetsförmedlingens åtstramningar samt 
fler personer som gått ur etableringen men ännu inte kommit in på 
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arbetsmarknaden. Inom öppenvården för barn tillkom ett ärende i början av året 
som inte budgeterats. 

För att väga upp nämnda underskott finns planeringsreserven på 1 300 tkr under 
gemensamt. Utöver det så kommer inte hela reinvesteringsbudgeten förbrukas och 
därmed beräknas ett överskott på kapitalkostnader. Budgeten för arbetskläder och 
kompetensutveckling under gemensamt beräknas också bidra till detta överskott. 
Samt några månader med vakanser på chefstjänster. 

Socialnämnden Budget 
Utfall 
200430 

Årsprogno
s 

Avvikelse 

Gemensamt inkl nämnd 15 388 4 285 12 388 3 000 

LSS 39 758 13 270 41 188 -1 430 

Socialpsykiatri 3 251 904 3 251 0 

Hemtjänsten 21 079 7 004 21 079 0 

HSL och nattenheten 24 053 7 984 24 653 -600 

Särskilt boende 39 431 12 862 40 031 -600 

IFO 23 972 7 710 25 172 -1 200 

Summa Socialnämnden 166 931 54 019 167 761 -830 

  

5.6 Sydnärkes IT-nämnd 

SYD-IT prognosticerar 0kr på helåret men med en del förändringar. Vakanser inom 
personalen utgör ett överskott om 1 000tkr på helåret. Vakanserna täcks upp av 
konsulter. Licenskostnaderna ökar med 400tkr då det tillkommit licenser under året 
så som Printex, Specops och Open E. Det finns en viss osäkerhet i prognosen då 
Microsoftöversynen inte går att beräkna. Kostnaderna för översynen skiljer avsevärt 
från år till år. Kapitalkostnaderna prognostiseras bli något lägre än budgeterat då 
investeringarna inte aktiverats så som budgeterat. En stor anledning till detta är att 
SYDNET 2.0 inte löpt på enligt plan på grund av rådande omständigheter. Viss 
förändring under året kan fortfarande ske med hänsyn till första halvårets 
investeringar som aktiveras efter halvåret. 

SYD-IT gör till och med 30 april ett överskott på 1 923 tkr. Detta beror främst på att 
många licenskostnader kommer senare under året samt att kapitalkostnaderna är 
lägre för perioden. 
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Ekonomiskt resultat 

  Budget Utfall 200430 Årsprognos Avvikelse 

Intäkter -34 559 -11 539 -34 611 -52 

Personalkostnader 12 337 3 321 11 336 -1 001 

Datorer & 
basutrustning 

200 16 200 0 

Datakommunikation 2 380 338 2 380 0 

Licenser & 
serviceavtal 

6 000 1 037 6 400 400 

Övrigt tjänsteköp 1 015 1 041 2 276 1 261 

Resor & kurser 230 67 230 0 

Lokalhyror 349 126 349 0 

Övriga kostnader 320 63 320 0 

Kapitalkostnader 11 728 3 607 11 120 -608 

Summa 0 -1 923 0 0 
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Protokoll 2020-06-02

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ludvig Wreth (Verksamhetscontroller)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §79

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Pernilla Marberg (SD) (Deltar på distans 
från § 78)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2020-06-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-02

Datum för överklagan 2020-06-03 till och med 2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2020-06-02

Justerare signatur

§79 - Prognosrapport 1 2020 för Lekebergs kommun (KS 20-181)
Ärendebeskrivning

Prognosrapport 1 för 2020 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt 
mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt, tre mål delvis och två mål inte alls, 
vilket ger en måluppfyllelse på 17 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade 
indikatoruppfyllelsen 68 %.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 20 737 tkr totalt för kommunen och 
budgetavvikelsen är därmed positiv om 4 982 tkr, eftersom det budgeterade överskottet är 
beräknat till 15 755 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 3 670 tkr. Skatter och bidrag 
redovisar ett överskott jämfört med budget på 3 369 tkr, vilket har sin grund i förändrad 
prognostiserad skattekraft (inkomstutjämning) samt förändringarna som gjordes i 
vårändringsbudgeten och övriga statliga tillskott pga Covid-19.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkande 

Johan Niklasson (C) yrkar att kommunstyrelsen efterfrågar en lista med åtgärdsförslag från 
Lekebergs kommunfastigheter gällande installationen av solpaneler till nästa 
arbetsutskottssammanträde.

Propositionsordning

Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med förslaget till beslut och 
finner så.

Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet ställer sig bakom Johan Niklassons (C) 
tilläggsyrkande och finner så. 
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Protokoll 2020-06-02

Justerare signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2020.
2. Kommunstyrelsen efterfrågar en lista med åtgärdsförslag från Lekebergs 
kommunfastigheter gällande installationen av solpaneler till nästa arbetsutskottssammanträde.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkande 

Johan Niklasson (C) yrkar att kommunstyrelsen efterfrågar en lista med åtgärdsförslag från 
Lekebergs kommunfastigheter gällande installationen av solpaneler till nästa 
arbetsutskottssammanträde.

Propositionsordning

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslaget till 
beslut och finner så.

Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen ställer sig bakom Johan Niklassons (C) 
tilläggsyrkande och finner så.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 
2020.
2. efterfrågar en lista med åtgärdsförslag från Lekebergs kommunfastigheter gällande 
installationen av solpaneler till nästa arbetsutskottssammanträde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2020 för Lekebergs kommun - (KS 20-181-1)
 Prognosrapport 1-2020 (Kommunfullmäktige) - (KS 20-181-2)
 §61 KSAU Prognosrapport 1 2020 för Lekebergs kommun - (KS 20-181-3)
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Tjänsteskrivelse 2020-05-12 1 (1)

Dnr: KS 20-236

   

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning för Finsam Lekeberg 
och Örebro 2019

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få 
stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar de genom att 
finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet 
stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att 
myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. 

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 har inkommit från 
Finsam Lekeberg och Örebro. Förbundets resultat för 2019 blev - 266 tkr, vilket 
innebär att det egna kapitalet minskade från 2 137 tkr till 1 871 tkr.

Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens 
förvaltning i FINSAM Lekeberg och Örebro för verksamhetsåret 2019. Revisorerna 
bedömer sammantaget att styrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer att 
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats 
enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och 
god redovisningssed. De bedömer sammantaget att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är 
uppställda och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Finsam Lekeberg och Örebro för 
2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Adam Kolthoff
Kommundirektör Handläggare
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Ordföranden har ordet 

2019 har varit ett mycket både händelserikt och spännande år för Samordningsförbundet 
Finsam Lekeberg och Örebro. Med flera nya ledamöter i styrelsen och beredningsgruppen, en ny 
ordförande och en ny förbundschef så inleddes året med deltagande på Finsamkonferensen som 
Nationella Rådet arrangerar. Konferensen bidrog till kunskap kring vikten av samverkan och 
idéer till hur förbundet kan utvecklas. 

Vi insåg också ganska snart att vi behövde göra ett omtag då det gällde Finsams verksamhet och 
arbete. Man har jobbat på ett liknande sätt under många år men utan att få den utväxling som 
önskats. Därför beslutade vi att under 2019 påbörja ett förnyelsearbete. Parallellt med 
förnyelsearbetet har insatser gjorts för att förbättra och effektivisera de insatser som redan 
finansieras av förbundet. Vi behöver hitta bättre metoder för analys, uppföljning och 
utvärdering så vi får mer "pang för pengarna" i våra insatser. 

Dialogen kring förbundets nya riktning har främst förts på förbundets visionsdagar där styrelse 
och beredningsgrupp arbetat med vision, mål, roller och ansvar. Frågor som också berörts är 
hur vi förbättrar vår förmåga att identifiera målgrupper som är i behov av samordnat stöd och 
hur vi ska utforma stödet för att det ska skapa ett värde för individen i dennes rehabilitering till 
arbete. För att komma rätt i det arbetet har förbundet identifierat Tjänstedesign som en lämplig 
metod. Som stöd i vårt strategiarbete har vi tagit stöd från Samordningsförbundet i Centrala 
Östergötland som har utvecklat ett framgångsrikt arbete med Tjänstedesign och arbetat fram 
insatser som vilar på evidens. 

Strategiarbetet har utgått från Regionens Omvärldsrapport för 2019 där vi identifierat trender 
som vi behöver ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete. Vi kommer även fortsättningsvis finansiera 
individstödjande insatser men kommer också satsa mer på strukturpåverkande insatser. Ska vi 
på riktigt lyckas nå en sömlös samverkan mellan våra medlemmar så är det nödvändigt att hitta 
effektivare och mer värdeskapande arbetssätt inom myndigheterna. 

Inför 2020 så ser vi framemot ett fortsatt utvecklingsarbete där vi nu går mer från ord till 
handling. Under 2019 har vi sett förändringar hos medlemmarna i form av minskade resurser 
och omvärldsförändringar som vi inte kan påverka men som än mer kräver att vi använder våra 
resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. 2020 blir inte annorlunda. Vi går mot en 
lågkonjunktur, vi är just nu mitt inne i en  "Corona-kris" som vi ännu inte sett slutet på, 
försörjningsstödskostnaderna ökar och fler människor har ett behov av att få fler och olika 
stödinsatser för att närma sig en egen försörjning. 
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro ska vara den självklara noden för 
samverkan mellan medlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Lekebergs kommun, 
Örebro kommun och Region Örebro. Vi måste alltid sträva efter att ingen medborgare i våra 
kommuner "faller mellan stolarna" utan Finsam ska vara det  "kit"  som synliggör och bidrar till 
att täppa till de luckor och organisatoriska mellanrum som finns. 

Jag ser verkligen framemot att fortsätta arbetet som styrelseordförande i Finsam. 
Tack för ett riktigt bra 2019. Nu ångar vi på, tillsammans, för ett minst lika bra 2020!  

Jessica  Ekerbring 
Styrelseordförande Finsam Örebro-Lekeberg 

Signering av justerare 
på varje sida 
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1. Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 
2019. Till redovisningen hör fem bilagor. 

Styrelse och beredningsgrupp har under året arbetat med riktningen för förbundet. 
Visionen för förbundet har arbetats om under är följande: 

Ett välfungerande sammanlänkat välfärdssystem med den enskilde i 
fokus. 
Flera aktiviteter är genomförda kopplade till målen som är formulerade i 
verksamhetsplanen för 2019. När det gäller förbundets ena uppdrag att finansiera 
samordnade rehabiliteringsinsatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar 
sin förmåga till förvärvsarbete så har närmare 40% av de deltagare som under året 
avslutats efter att ha tagit del av ett coachande stöd från förbundets finansierade 
insatser nått arbete eller studier, totalt 40 personer. 

Hur väl förbundet har lyckats med uppdraget att bidra till integrerad samverkan mellan 
myndigheter och i vilken omfattning förbundet har bidragit till ovanstående vision är 
dock svårt att bedöma. Fokus i förbundet och majoriteten av förbundets medel har 
historiskt sett använts till att finansiera insatser för individer framförallt med 
sjukpenning och aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Detta är en viktig del av 
förbundets uppdrag men om förbundet ska omfamna båda uppdragen i Finsamlagen så 
behöver förbundet fokusera mer på strukturövergripande insatser som stärker 
samverkan mellan myndigheterna. Den behovsanalys som förbundet påbörjade under 
2019 visar också på att det finns flera målgrupper med behov av samordnad 
rehabilitering som förbundet tidigare inte har nått med insatser. 

Att sätta upp mätbara mål kopplade till hur väl förbundet har lyckats bidra till ett 
välfungerande sammanlänkat välfärdssystem med den enskilde i fokus är svårt. 
Uppdraget kan definieras som ett  "wicked  problem", ett komplext problem utan en 
slutgiltig lösning med många aktörer inblandade. Sättet att hantera ett  wicked  problem 
är att bilda horisontella strukturer, se mönster, jobba agilt och innovativt för att hitta 
nya lösningar. För detta har under året Tjänstedesign identifierats som en framgångsrik 
metod. Trots att förbundets uppdrag är stort och  "wicked"  så har inte behovet av 
samverkan mellan myndigheter inte minskat sen Lagen om Finansiell samordning 
trädde i kraft 2003, utan tvärt om. I takt med att kunskapen ökar och blir allt mer 
avancerad så utvecklas möjligheter till och behov av specialisering, genom att 
specialisering ökar så ökar behovet av koordinering och samverkan mellan och inom 
myndigheter. 

1.2 Utveckling av verksamheten 

Med anledning av flera nya representanter i styrelse och beredningsgrupp och en 
gemensam vilja till utveckling var man enig om att under året tillsammans påbörja en 
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Insets 
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Måtgrupps 
analys  

Behovs 
analys 

Mål 
sättning 

förändringsresa i förbundet. Arbetet innebar dels att uppdatera och utveckla rutiner 
och strukturer kring bokföring, ekonomi, samt rutiner för internkontroll och arvoden, 
men också att se över de insatser förbundet finansierar och säkerställa tydligare 
uppföljning och utvärdering. Mer enhetliga redovisningsrutiner för insatserna 
arbetades fram tillsammans med samordnare för insatserna för att möjliggöra 
jämförelse och analys av resultaten. 

Ett mer övergripande förändringsarbete inleddes på förbundets strategidag 
tillsammans med styrelse och beredningsgrupp den 9 maj. Följande områden 
identifierades på strategidagen och i vilken prioriteringsordning förbundet skulle 
arbeta med dem. 

Relevans 

Hög 
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Roller  

     

    

Grupp 
utveckling 

Systernatis 
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Vision 
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verksamh. 
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Marknads 
föring 
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Genomförbarhet 
Svårt Lätt 

Förbundschefen fick i uppdrag att genomföra en nulägesanalys som presenterades på 
styrelse och beredningsgrupp i augusti. Nulägesanalysen presenterades i form av en  
SWOT  analys på förbundet och för de insatser som förbundet finansierar samt en 
inventering av hur dessa följs upp (se bilaga 1). På förbundets andra strategidag den 4 
oktober där förutom beredningsgrupp och styrelse, även medlemsrepresentanter 
deltog, arbetade man med förbundets vision, mål och värdegrund. Arbetet tog sin 
utgångspunkt i Region Örebro läns Omvärldsrapport för 20191  utifrån vilken 
förbundschefen sammanställt en PESTEL analys (se bilaga 2) som beskriver vilka 
trender förbundet behöver ta hänsyn till i sin fortsatta utveckling. Tillsammans 
identifierades vilka resurser som finns att tillgå i arbetet och utifrån detta formulerades 
följande målområden: 

file:///e/Users/test/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/lE/6G 1 HR6X9/0mvärldsrapport%2020 19.p 
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samverkan 
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Helhets-tänk 

Erkänna 
brister  

Utifrån dagen formades följande värdegrund: 

• Vi arbetar utifrån ett helhetstänk (holistiskt) 

• Vi utgår från individen och har en hög tilltro till individens förmåga 

• Vi har respekt för varandra och våra respektive uppdrag 

• Vi är prestigelösa och ser till vem vi är till för 

Utifrån vad som framkom på strategidagarna formulerades 
verksamhetsplan för 2020. 

Revisionsrapporten för 2018 innehöll flera utvecklingsområden för förbundet varför en 
handlingsplan upprättades för att åtgärda dessa (se bilaga 3). Flera av rapportens 
utvecklingsområden rörde rutiner kring förbundets ekonomi där stora delar hanterades 
manuellt och delar av bokföringen låg på förbundschefens uppdrag. Efter konsultation 
med revisorn togs ett underlag fram kring vilka delar som är lämpliga att ligga på 
ekonomifunktionen för förbundet. Efter dialog visade det sig att Regionservice på 
Region Örebro län som tidigare hanterat förbundets ekonomi och bokföring hade svårt 
att möta upp de önskemål om förändringar som förbundet efterfrågade. Förbundet gick 
därför ut med en offertförfrågan till fem olika utförare, Örebro och Lekebergs Kommun 
var två av dem och övriga tre var privata utförare. En inkom med svar på 
offertunderlaget vilken således fick uppdraget. Förbundet bytte därför vid halvårsskiftet 
2019 utförare av redovisningstjänster och löneadministration till Freveko AB. 
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Samarbetet med de nya utförarna innebar en möjlighet att digitalisera, effektivisera och 
säkerställa bättre rutiner inom de områden som framkommit i revisionsrapporten. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Det viktigaste området för att säkerställa god ekonomisk hushållning i förbundet var att 
öka inflödet av deltagare till den coachande insats som kallas IRMA som står för den 
största kostnaden för förbundet. Under 2018 tilldelades verksamheten ca 3,2 miljoner 
och arbetade med ett sextiotal deltagare vilket innebar en kostnad per deltagare som 
var närmare dubbelt så stor som motsvarande verksamheter i övriga länet. Att 
verksamheten fick få deltagare berodde på att det skapats en kö på uppemot 6 månader 
till Samverkansteamet som fungerade som ingång till verksamheten. Efter att ha ändrat 
inflödet för Försäkringskassans deltagare att i stället gå via det gemensamma 
samarbetet med Arbetsförmedlingen mer än fördubblades inflödet till IRMA under 
2019 och kötiden till Samverkansteamet halverades. 
Ett annat utvecklingsområde var att verksamheterna Samverkansteamet och IRMA 
under 2019 tillsammans rekvirerat runt 1 milj on mindre än vad som var budgeterat för 
verksamheterna. Detta ledde i sin tur att förbundet gått med överskott och inte nyttjat 
de resurser förbundet haft för tänkt ändamål. Under halvårsskiftet 2019 reviderades 
därför insatsernas budget med en minskning på runt 1 miljon kronor. Trots det 
rekvirerade verksamheterna inte fullt ut medlen utan differensen landade på 407 tkr. 
Efter att ha analyserat vad detta beror på har det visat sig att schablonerna för löner har 
legat för högt vilket man har tagit hänsyn till i budget för 2020. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Förbundet har under året påbörjat en förändringsresa. Målsättningen är att tillsammans 
sätta en strategi för det framtida arbetet som leder till förväntad utveckling. 
Förändringsresan har inneburit förändringar på både strategisk och operativ nivå. 
Hos förbundets parter har Arbetsförmedlingen genomgått den största förändringen. 
Myndighetens minskade budget och förändrade uppdrag har genererat ett stort antal 
uppsägningar, stängning av kontor och begränsade öppettider. För insatser som 
förbundet har finansierat har det inneburit tapp i personal vilket i sin tur påverkar 
kontinuitet för deltagare. 

Förväntat utveckling 
De områden man under året identifierat att förbundet bör utvecklas inom är följande: 
Bli bättre att identifiera och utveckla insatser och stöd utifrån behov 
Möta fler individer med förbundets insatser 
Medvetandegöra fler individer om sina resurser och förmågor 
Göra förbundet mer känt hos parterna 
Att öka förbundets funktion som en plattform för samverkan 
Bidra till ökad kompetens om psykisk hälsa 
Ha ett systematiskt arbetssätt för uppföljning och utvärdering 
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Väsentliga personalförhållanden 

För att möjliggöra en behovs-och målgruppsanalys ville man att förbundet skulle 
anställa en utredarfunktion som kan sammanställa en kartläggning kring vilka behov 
och målgrupper som finns inom förbundets uppdragsområde. Man kom också fram till 
att man vill hämta hem det verktyg som Samordningsförbundet i Centrala Östergötland 
arbetat fram i form av en Insatskatalog. Katalogen syftar till att på ett användarvänligt 
sätt göra det möjligt för medborgare, handläggare och beslutsfattare att få en överblick 
kring vilka insatser som finns tillgängliga inom myndigheter och civilsamhälle som 
syftar till att erbjuda ett stöd i rehabilitering mot egenförsörjning. Förbundet har därför 
under året anställt en utredare som har delat sin tjänst mellan att jobba med 
behovsanalys och hemtagande av Insatskatalogen. 

Eftersom 2018 var ett valår innebar det för förbundet att flera av styrelsens 
representanter ersattes och en ny ordförande för förbundet valdes in på det 
konstituerande styrelsemötet i början på året 2019. Som tidigare år blev det Örebro 
kommuns styrelserepresentant som fick ordförandeuppdraget och som ny vice 
ordförande blev representant för Lekebergs kommun. Tidigare förbundschef avslutade 
sin anställning med utgång av 2018 och en ny tillträdde strax innan årsskiftet 
2018/2019. 

Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 

Förbundet har under året utvecklat tydligare och enhetliga uppföljningsrutiner för de 
långsiktigt finansierade insatserna samt ökat sin förmåga att analysera och omhänderta 
resultaten i SUS2  samt Indikatorutvärderingen3. De insatser som arbetat med individer 
men bara registrerat i volym i SUS har säkerställts att de under 2020 registrerar på 
individnivå för att möjliggöra bättre uppföljning. 

Handlingsplan för att åtgärda avvikelser i revisionsrapporten för 2018 är upprättad (se 
Bilaga 1) och i stort sett alla punkterna är åtgärdade. 

För att möjliggöra en närmare styrning av de långsiktigt finansierade verksamheterna 
togs under 2019 beslut om att beredningsgruppen inte längre fungerar som styrgrupp 
till insatserna. Istället bildades separata styrgrupper med representanter som har en 
naturlig koppling till insatserna i form av personal som arbetar i insatserna eller 
deltagare som tar del av insatsen. 

Region Örebro län tog under slutet av 2019 initiativ till att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppdrag att överväga och ge förslag på hur samordningsförbundens administration och 
redovisning kan utvecklas och effektiviseras. Resultat kommer att presentas under 
2020. 

God ekonomisk hushållning 

Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet 
3 Enkätverktyget som möjliggör bedömning av kvalitet avseende Samordningsförbundens verksamhet 
över tid, möjliggör jämförelser mellan förbund samt ger förbund och ingående parter ett stöd för att 
förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. 
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För att förbundet ska uppnå målet om god ekonomisk hushållning krävs en ekonomi i 
balans samt att medlen används till rätt saker. Därför tar förbundet varje år fram en 
budget för kommande verksamhetsår där de resurser som förväntas inkomma fördelas 
på ett önskvärt sätt. 

Det egna kapitalet vid årets slut på 1 871 tkr (23%) ligger något högre än Nationella 
rådets riktlinjer4. Flera av de finansierade verksamheterna har inte använt hela det 
beviljade beloppet. Efter delårsbokslut 2019 reviderades förbundets budget för att 
stämma överens med prognostiserat resultat och för att möjliggöra att medel som 
annars inte skulle användas fanns tillgängliga för nyansökningar. 

Ekonomisk ställning 

Resultatet i den ursprungligt beslutade budgeten för 2019 var - 838 tkr. I den 
reviderade budgeten låg det på -365 tkr. Resultatet byggde på ett ingående eget kapital 
på 1 187 tkr. Vid ingången av 2019 låg dock det egna kapitalet på 2 137 tkr, vilket 
gjorde att förbundet hade mer medel att förbruka än vad som var budgeterat i 
verksamhetsplan för 2019. Styrelsen har därför under året valt att finansiera fler 
insatser än de som fanns presenterade i verksamhetsplan för 2019. 

Balanskravsresultat 

Förbundet visar för räkenskapsår 2019 ett resultat om -266 tkr. Det är ett medvetet 
beslut från styrelsen att räkenskapsår 2019 skulle visa på minusresultat. Styrelsen hade 
budgeterat för ett resultat om -365 tkr för att förbruka delar av tidigare års överskott. I 
linje med god ekonomisk hushållning ska medlen verka för våra ändamål och 2019 års 
negativa resultat sänker det egna kapitalet till 1871 tkr. Styrelsen har även budgeterat 
för ett negativt resultat räkenskapsår 2020 för att sänka det egna kapitalet ytterligare 
så man når ner under rekommenderat tak för det egna kapitalet. 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 

Förbundets resultat för 2019 blev - 266 tkr, vilket innebär att det egna kapitalet 
minskade från 2 137 tkr till 1 871 tkr. 

Under året har styrelse och beredningsgrupp arbetat med ett strategiarbete för att göra 
ett omtag kring förbundets riktning. Stöd i processen har tagits från 
samordningsförbundet i Centrala Östergötland som har hittat strukturer för att arbeta 
med både struktur och individ på ett agilt och innovativt sätt. Processen att 
vidareutveckla förbundet fortsätter under 2020. Under året har visionen för förbundet 
arbetats om och en tydligare värdegrund vuxit fram. Värdegrunden finns med som 
grund i de insatser som förbundet finansierar. Förbundet har fortsatt finansiera de 
individinriktade insatserna Mottagningsteam/Samverkansteam och Coachingteam som 
finns i både Lekeberg och Örebro, där strukturer arbetats om för att möjliggöra att fler 

4 För ett förbund med en tilldelning mellan 7,1- 15 miljoner = 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp 
därutöver 
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tar del av insatsen och minska köbildning. Från att förbundet tidigare nästintill enbart 
har finansierat insatser riktade till individ så har förbundet under året lagt resurser på 
att i större utsträckning förstå de behov som finns hos både myndigheter och individer i 
behov av samordning. Dels genom att anställa en utredare men också genom att 
finansiera en kartläggning för unga som uppbär aktivitetsersättning. Resultatet av 
kartläggningen visar att bemötandet av myndighetens personal har en stor påverkan på 
individen i dennes resa mot självförsörjning vilket stärker vikten av att förbunden 
fortsätter att jobba med strukturpåverkande insatser. Totalt under 2019 har 307 
individer erbjudits ett individuellt stöd av förbundets finansierade insatser och 297 av 
strukturövergripande insatser, totalt 602 personer. Förutom kartläggningen för unga 
med aktivitetsersättning har en samverkansdag finansierats för handläggare från 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och rehabiliteringskoordinatorer från 
Regionen samt förbundets årliga mässa som samarrangeras av länets förbund. För 
utförlig beskrivning av de individinriktade insatserna se Bilaga 4. 

1.2 Om förbundet 

1.2.1 Organisation 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Örebro län samt Örebro och Lekebergs Kommun som 
medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp 
har den ett kansli. 

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades i februari 2008. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av 
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter 
att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma 
insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en 
effektiv resursanvändning. 

Samordningsförbundet följer även lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar 
samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande 
parterna. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla 
om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
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1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 8 000 000 kronor, där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region 
Örebro län med en fjärdedel och Örebro och Lekebergs kommun med resterande 
fjärdedel. 

1.2.6 Verksamhetside och vision 

Förbundet har följande vision: 

Ett välfungerande sammanlänkat välfärdssystem med den enskilde i 
fokus. 

Visionen är formulerad utifrån vad som framkommit i strategiarbetet med 
beredningsgrupp och styrelse under året där man även uttryckte följande kring vad 
man vill att förbundet ska arbeta mot: 

• Att förbundet utgör en plattform för samverkan på systemnivå 
• Att bidra till att medlemmarna strävar mot gemensamma mål 
• Att fylla de organisatoriska mellanrummen 
• Att alla som behöver det har en rehabiliteringsplan inom 90 dagar 
• Att vi sätter individen först och organiserar oss utifrån den 

1.3 Beskrivning av verksamheten 

1.3.1 Målgrupper 

Målgrupper för förbundens insatser: 

• Ungdomar/unga vuxna med psykosocial problematik 
• Individer som har varit sjukskrivna och/eller arbetslösa under lång tid 
• Individer med psykisk ohälsa 
• Individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
• Representanter för de samverkande myndigheterna. 

I den behovsanalys som förbundet under året har initierat ingår ett arbete 
att tydligare identifiera målgrupper för förbundets verksamheter. 

1.3.2 Insatser 
Förbundets finansierade individinriktade insatser under 2019 finns sammanställda i 
Bilaga 4, med en beskrivning utifrån syfte, typ av insats, målgrupp och mål. Nedan 
kommer en kort sammanställning över samtliga insatser förbundet har finansierat 
under 2019: 
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lInsatsnamn 

Individinriktade 

iInsatsbeskrivning 

Coachingteam Lekeberg 

Mottagningsteam Lekeberg 

Samverkansteam Örebro 

lErbjuder rehabiliterande aktiviteter och arbetsträning för individer med behov av samordnade 
insatser med målet inträde/återinträde på arbetsmarknaden. 

Mottagningsteamet arbetar utifrån den enskildes behov och fungerar som en rådgivande funktion 
till medborgaren. Teamet ska fånga upp individens komplexa behov och erbjuda stöd till rätt 
insats för att gå vidare till egen försörjning. 

Samverkansteamet arbetar utifrån den enskildes behov och fungerar som en rådgivande funktion 
till medborgaren. Teamet ska fånga upp individens komplexa behov och erbjuda stöd till rätt 
linsats för att gå vidare till egen försörjning. 

IRMA (Individuell rehabilitering mot arbete) erbjuder rehabiliterande aktiviteter och 
arbetsträning för individer med behov av samordnade insatser med målet ett inträde/återinträde 
på arbetsmarknaden. 

6 platser för deltagare som är aktuella i verksamheten IRMA som behöver arbetsträning i en 
arbetsliknande miljö. Platserna upphandlas av Örebro kommun. 

IRMA Örebro 

Miljövårdscentrum 

Strukturövergripande 

Behovsanalys Unga med 
aktivitetsersättning 

Studien genomfördes av Försäkringskassan i syfte att kartlägga behov hos målgruppen. Resultatet 
lvisade att stödet som erbjuds inom de Finsamfinansierade insatserna väl motsvarade 
målgruppens behov men att andra behov såsom hur lång tid en rehabilitering får ta och 
bemötandet av individen behöver utvecklas. Resultatet av kartläggningen omhändertas inom den 
egna organisationen och i utformande av fortsatt stöd för målgruppen. 

Månadsavgift för att ta del av katalogen. Katalogen hari syfte att underlätta för 
myndighetspersonal, personer i behov av stöd samt anhöriga att kunna söka fram stöd och 
insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering som finns inom myndigheter och civilsamhälle. 
Arbetet med att registrera insatser i katalogen påbörjades under 2019 och lansering planeras i 
maj 2020. 

Katalogen ägs av Samordningsförbundet i Centrala Östergötland. Katalogen utvecklas utifrån 
tjänstedesignmetodiken för att bli mer användarvänlig. Under 2019 har samtliga som jobbar med 
katalogen genomgått utbildning i lättskriven svenska för att katalogen ska bli mer användarvänlig. 
Under slutet av 2019 beviljade Finsam Lekeberg och Örebro 100 tkr för att möjliggöra en 
snabbare utveckling av katalogen, bland annat har en QX designers anställts. Det långsiktiga målet 
för katalogen är att fungera som en interaktiv Välfärdsguide. 

1Förbundet har på parternas efterfrågan tillsatt en funktion som från oktober har jobbat med en 
övergripande behovsanalys som ska ligga till grund för förbundets fortsatta utveckling av insatser. 

!Årlig mässa som förbundet arrangerar, i syfte att öka kunskap inom aktuella ämnen och 
kännedom om insatser och stöd som finns inom länet. 2019 var temat Våld i nära relationer. 

IFörbundet har avsatt medel för att under året möjliggöra mötesplatser och kompetensutveckling 
inom samverkansområdet. Medlen har under 2019 nyttjats för deltagande i den nationella 
Finsamkonferensen för representanter ifrån beredningsgrupp och styrelse samt en 
samverkansdag för handläggare inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som arbetar 
inom det förstärkta samarbetet som möttes tillsammans med Regionens rehabkoordinatorer. 
'Syftet med dagen var att öka förståelsen för parternas respektive uppdrag och stärka samverkan 
imellan parterna för att möjliggöra en effektiv rehabilitering för individer. 

5 En UX-designer fungerar som en informationsarkitekt som genom undersökningar och strukturerade 
metoder klurar ut så mycket som möjligt om kunden, om behov och önskemål och hur användaren 
fungerar i interaktion med produkten eller systemet. Målet med UX-designers arbete är att utveckla 
produkter som upplevs som maximalt användarvänliga, responsiva, smarta, smidiga, snabba och kul. 
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1.4 Måluppfyllelse och resultat 

Målområden för förbundet 
Verksamhetsplanen för 2019 utgår från fyra målområden. Dessa är långsiktiga och 
strategiska mål för styrelsens arbete. 

Målområde 1: Utveckling av samverkanskultur och helhetssyn 

Mål och aktiviteter enligt 2019-års 
verksamhetsplan 

Målområde 1 

Måluppfyllelse och kommentarer 

Att stödja och arrangera 
gemensamma metod- och 
kompetensutvecklingsinsatser 

Att arrangera, och ge möjlighet för, 
seminarier och konferenser där olika 
professioner och chefer hos 
medlemmarna kan träffas för att 
diskutera och vidareutveckla 
samordningen, samverkan och 
samarbete runt gemensamma 
gruppers behov 

Att följa utvecklingen av evidens för 
samverkan, informera medlemmarna 
om denna samt ge medlemmarna 
stöd i att tillämpa framgångsfaktorer 
och övervinna hinder 

Uppfyllt. Förbundet har finansierat 
kompetensutveckling inom 
metoderna ACT6, MI7  och 
Innovationsguiden8  för personal i de 
finansierade insatserna (kostnaden 
ingår i verksamheternas budget) 

Uppfyllt. Förbundet har arrangerat 
en mässa med föreläsningar och 
utställare i syfte att inspirera till 
samverkan och öka kännedomen om 
vilka insatser som finns för individer 
i behov av arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

Förbundet har finansierat en 
samverkansdag för handläggare på 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och 
rehabiliteringskoordinatorer inom 
Regionen 
Delvis uppfyllt. Resurser har lagts 
för att genomföra en övergripande 
behovsanalys med identifiaring av 
evidens inom samverkan samt på 
kartläggning av behov hos unga med 
aktivitetsersättning. 
Omhändertagandet av resultaten 
från dessa sker dock under 2020. 

6 ACT är en förkortning för  Acceptance  and  Commitment Training  ACT används inom arbetslivet eller 
som prevention av stress och psykisk ohälsa. 
7 Motiverande samtal  (motivational interviewing, MI)  är en samtalsmetod som används i rådgivning och 
behandling för att underlätta förändringsprocesser. 
8 Innovationsguiden är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor, metoderna 
bygger på Tjänstedesign. 
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Att förbundet följer och deltar i den 
regionala och nationella utvecklingen 
av samordningsförbund 

Att förbundet arbetar för att stärka 
samverkan mellan myndigheter och 
arbetsgivare till förmån för Finsams 
Behovsgrupper 

Uppfyllt. Förbundschefen har 
deltagit i Nationella nätverket för 
samordningsförbund (NNS), 
samverkansnätverk i Östra 
Mellansverige. 

Delvis uppfyllt 
Förbundets gemensamma arbete under året 
har krävt samverkan mellan myndigheterna. 
Arbete med att stärka arbetsgivare till förmån 
för Finsams behovsgrupper är inte uppfyllt 

Målområde 2: Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål 

Mål och aktiviteter enligt 2019-års Måluppfyllelse och kommentarer 
verksamhetsplan 

Målområde 2 

Att individinriktade insatser inom 
den finansiella samordningen ska 
avse individer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser 

Att förbundet ger 
medlemsorganisationerna i uppdrag 
att samverka och ger finansiella 
förutsättningar för utveckling av 
relevanta och samordnade insatser 
för målgruppen 

Att förbundet följer upp att man 
inom varje aktivitet utför sitt 
uppdrag enligt den plan och med de 
mål som förbundet godkänt och 
beviljat medel till 

Att samtliga aktiviteters resultat i 
förhållande till uppdrag och mål, 
dokumenteras i förbundets 
årsredovisning och att resultaten följs 
upp i en sammanfattande analys. 

Att förbundet tillsammans med andra 
förbund, ska utveckla arbetet som stöd i 
samverkan inom ramen för 
myndigheternas ESF-samarbete 
(Europeiska socialfonden) 

Uppfyllt. De finansierade insatserna 
avser individer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser 

Uppfyllt. Finsams styrelse är vid 
uppföljning och beslut om medel 
tydlig med att betona samverkan och 
samordning. 

Uppfyllt. Aktivitet följs upp med hel 
och delårsrapport två gånger per år 
samt löpande till utsedd styrgrupp. 

Uppfyllt. Resultat dokumenteras, 
följs upp och analyseras i 
årsredovisning. 

Uppfyllt. Samarbete har initierats 
under 2019 mellan förbunden i Östra 
Mellansverige för att initiera ett 
projekt som syftar till ett 
strukturövergripande arbete som 
bidrar till ökad kunskap och 
innovation inom samverkan med 
stöd av ESF medel. 
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Målområde 3: Utvärdering av finansierade aktiviteter 

Mål och aktiviteter enligt 2019-års Måluppfyllelse och kommentarer 
verksamhetsplan 

Målområde 3 

Att förbundet följer upp centrala 
beslut för uppföljning och 
utvärdering av 
samordningsförbundets verksamhet 
och finansierade aktiviteter 

Att förbundet kontinuerligt 
registrerar och följer upp förbundet 
samt finansierade aktiviteter i det 
nationella sektorsövergripande 
systemet för uppföljning av 
samverkan och finansiell 
samordning inom 
rehabiliteringsområdet (SUS) 

Att förbundet använder 
Indikatormetoden för uppföljning och 
utvärdering 

Uppfyllt 
Förbundet följer riktlinjer gällande 
rapportering under verksamhetsåret 
såsom hel och delårsredovisning 
samt budget och upprättande av 
verksamhetsplan. 

Delvis uppfyllt. 
Insatser som arbetat med individer 
har under året registrerat sina 
deltagare enbart med antal, vilket 
inte ger samma möjlighet till 
uppföljning. Detta är åtgärdat för 
verksamhetsåret 2020. 

Uppfyllt. Under slutet av 2019 har 
förbundet genomfört enkäter hos deltagare, 
beredningsgrupp och styrelse 

Målområde 4: Utveckling av implementering och integrerad samverkan 

Mål och aktiviteter enligt 2019-års Måluppfyllelse och kommentarer 
verksamhetsplan 

Målområde 4 
Att förbundet finansierar aktiviteter 
som ska leda i riktning mot en 
integrerad samverkan mellan 
förbundets medlemmar och 
samarbete kring förbundets 
målgrupper 

Av ansökan ska tydligt framgå hur de 
samverkande parterna ska ta vara på 
kunskap om samverkan och en bra 
rehabilitering utifrån de behov som 
behovsgrupperna har. 

Delvis uppfyllt. Metoder för stärkt 
samverkan mellan förbundets 
medlemmar behöver utvecklas. Det 
arbete som skett under året har dock 
bidragit till ökad förståelse för behov 
och krävt samverkan för att 
genomföra. 
Uppfyllt. I ansökningarna som 
beviljats under 2019 framgår det hur 
kunskapen om samverkan och behov 
ska tas till vara av parterna. 
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Vid en ny ansökan, ska parterna följa 
förbundets riktlinjer och mallar för 
ansökan om medel. 

Delvis uppfyllt Förbundets mall har 
fungerat som stöd vid ansökningar, 
mallen behöver dock omarbetas för 
att bli mer användarvänlig. 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 

Eftersom det enbart varit verksamheten IRMA som har i uppdrag att arbetar med 
individer över tid och registrerat på individnivå i SUS så är det enbart resultat från 
deras verksamhet som kan redovisa uppgifter på förändringar i försörjningskälla etc. 
Uppgifterna finns i Bilaga 4. Coachingteamet i Lekeberg som har motsvarande uppdrag 
har inte redovisat på individnivå i SUS vilket är en förutsättning för att få fram 
statistiken. Under 2020 kommer verksamheten registrera individerna på individnivå. 

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 

Effekter av de satsade medel på strukturövergripande insatser är att förbundet har ökat sin 
förmåga till uppföljning och analys. Dels av behov som finns ute i myndigheter och hos personer 
i behov av samordnat stöd. Dels av att följa upp de insatser som förbundet idag finansierar och 
analys av resultatet av insatserna. Arbetet med att sammanställa insatser för Insatskatalogen 
har ökat kunskapen om vilka insatser som idag finns inom myndigheter och civilsamhälle i 
Örebro och Lekebergs kommun. Arbetet med katalogen kommer fortsätta under 2020. 

1.4.3. Ekonomiska resultat 

Sammanställning aktiviteter och insatser, utfall och budget 

Insatser 

ThkeipptPrat  Uffall Diffprans. 

Irma 3 400 000 3 208 366 191 634 
Samverkansteam 1 800 000 1 645 123 154 877 
Mottagningsteam 545 928 534 847 11 081 
Coachingteam 387 640 380 232 7 408 
Samverkan Andra Chansen 57 262 57 262 0  
IA,  Ill j övårdscentrum 363 168 363 168 0 
Strukturell Samverkan SO 000 41 726 8 274 
RehabiliteringsmässafFinsammässa 30 000 31 364 -1 364 
Insatskatalogen 8 250 9 166 -916 
Utredare 194 300 191 013 3 287 
Behovsanalys 185 000 151 631 33 369 
Utvecklingsmedel Tör Insatskatalogen 100 000 100 000 0 
SUMMA 7 121 548 6 713 898 407 650 

Adroinintrativa kostnader 
Kansli/administration 1 246 500 1 223 845 22 655 
SUM1UA, 1 246 500 1 223 845 22 655 

Utfall total kostnad individinriktade insatser 6 188 998 kr 
Utfall total kostnad strukturövergripande insatser 524 900 kr 

Förbundets resultat för 2019 blev - 266 tkr, vilket innebär att det egna kapitalet 
minskade från 2 137 tkr till 1 871 tkr. 
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Flera av de finansierade verksamheterna har inte använt hela det beviljade beloppet, 
orsaken som identifierats är att schablonen för lönekostnader legat alldeles för högt. 
Efter delårsbokslut 2019 reviderades förbundets budget för att stämma överens med 
prognostiserat resultat och för att möjliggöra att medel som annars inte skulle användas 
fanns tillgängliga för nyansökningar. 

1.5 Styrelsens arbete under året 

1.5.1 Ägarsamråd 
Den 5 april 2019 hade samtliga Samordningsförbund i Örebro län ett ägarsamråd. 
Samtliga förbund redovisade kort om pågående insatser och mötet avslutades med 
dialog kring förbundens arbete. En gemensam bild hos parterna finns att det är svårt att 
jämföra förbundens verksamheter och att det är svårt att veta vilka effekter förbunden 
bidrar till. Kunskapen och förståelsen för förbundens funktion brister hos 
medlemsparterna, vilket är en viktig förutsättning för att plattformen nyttjas med sin 
fulla potential. Förbunden behöver stärka sin förmåga att kommunicera vilken funktion 
man har och vilka effekter man kan bidra till. Parterna behöver i sin tur stärka sina egna 
strukturer för att veta hur man vill nyttja förbundet som plattform för samverkan. 

1.5.2 Förbundets styrelse: 
Samordningsförbundets styrelse har under 2019 sammanträtt vid 6 protokollförda 
möten. Därtill har styrelsen tillsammans med beredningsgruppen haft strategidagar för 
verksamhetsplanering. Vid strategidagen den 4 oktober deltog även 
medlemsrepresentanter. 

Beslutande i Samordningsförbundet styrelse 2019 
• Jessica  Ekerbring, ordförande 
• Kjell Edlund, vice ordförande 
• Sigrid Vandell, Ledamot 
• Liisa Ejdenwik, ledamot 
• Ingrid Båve, ledamot 

Ersättare 
• Sol-Britt Fontander 
• John Hägglöf 
• Åsa Brodd 
• Lennart Karlsson 
• Ulla Strauss 

1.5.3 Beredningsgruppen 
Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag till beslut. Det är 
förbundschefen som är sammankallande och gruppen består av representanter från 
förbundsmedlemmarna och är ett stöd till förbundschefen. Gruppen har även till uppgift 
att informera samt förankra i den egna organisationen. Beredningsgruppen fungerar 
även som styrgrupp till de av förbundet finansierade insatserna. 
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Utsedda representanter 
• Örebro Kommun, Mikael Ramnerö och Stefan Ask som ersättare 
• Lekebergs Kommun, Marie  Casco  
• Försäkringskassan, Cecilia Törnkvist, Fatima Abedian som ersättare 
• Arbetsförmedlingen, Louice Jacobsson som i slutet av året ersattes av Kristina 

Franzén 
• Region Örebro län, Helena Eriksson och  Jenny  Steen 

1.5.4 Kansli 
I kansliet arbetar en förbundschef som är heltidsanställd av förbundet. I 
arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för att styrelsens beslut verkställs och 
att dessa följs upp. Att leda och samordna förbundets verksamhet, att stödja 
verksamhetsutveckling och samverkan mellan parterna, att arbeta med information och 
förankring samt att ansvara för den ekonomiska förvaltningen. 

I oktober 2019 anställde förbundet en medarbetare vars uppdrag var att genomföra en 
behovsanalys och registrera insatser i Insatskatalogen, anställningen är på heltid men 
medarbetaren har arbetat 80%. 

Nätverk som förbundet medverkat i 

Nätverket för Sociala innovationer 

Nätverket arrangeras av Region Örebro län och består av representanter från 
myndigheter och civilsamhälle. Nätverket verkar för att stimulera sociala innovationer. 
Under året har nätverket påbörjat ett förändringsarbete för att se hur nätverket kan 
utvecklas och åstadkomma mer tillsammans. Förbundschefen för förbundet finns med i 
arbetsgruppen för nätverket. Under året har nätverket bland annat arrangerat en 
handfull länsövergripande träffar och bidragit till att en studie genomförts som 
undersöker förutsättningar för socialt företagande i länet. Resultatet visar på att 
förutsättningarna inte är särskilt goda vilket lyfts vidare till politiken då målsättning om 
fler sociala företag finns med i Regionens Regionala Utvecklingsstrategi för att skapa ett 
mer inkluderande arbetsmarknad. 

Nätverk Samordningsförbund Östra Mellansverige 

Under året har dialog förts med koordinator för Östra Mellansveriges 
strukturpartnerfond som sammankallat förbundschefer i Östra Mellansverige för att 
diskutera möjligheten att i större utsträckning jobba gemensamt och tillvarata medel i 
Europeiska Socialfonden. Fonden har i stor utsträckning ett liknande uppdrag som 
förbunden att finansiera individ och strukturövergripande insatser och ser med fördel 
att samordningsförbunden fungerar som plattform att hämta hem medlen. En idé om ett 
bildande av ett innovations och kunskapscenter inom samverkansfrågor har vuxit fram i 
nätverket vilket ESF ställer sig positiva till. 
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1.5.5 Revisorer 
Förbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska granskas 
av revisorer för varje medlems räkning. Revisorerna utses av medlemmarna. 

Utsedda 
• På uppdrag av staten Nils Nordqvist, auktoriserad revisor, KPMG AB 
• På uppdrag av Region Örebro län, Gunilla Carlsson. 
• På uppdrag av Örebro och Lekeberg Kommun, Gunvor Lindkvist 

Nils Nordqvist har även uppdraget som sakkunnigt biträde. 

2.Driftsredovisning 

Belopp tkr Utfall jan-dec 
2019 

Aktuell 
budget jan- 
dec 2019 

Avvikelse utfall - 
budget 

Bokslut helår 
2018 

Nettokostnad -8266 -8368 103 10 062 

Bidrag/intäkt 8 000 8 003 -3 8 000 

Resultat -266 -365 99 -2 060 

Utgående eget 
kapital 

1 871 1 772 99 2 137 

Likvida medel 3 952 _ _ 3 895 

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 

I

t 
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3. Resultaträkning 

Resultaträkning 

Belopp i kr. Not 
2019-01-01 

-2019-12-31 
2018-01-01 

-2018-12-31 

Verksamhetens intäkter 2 8 000 000 800 000 
Verksamhetens kostnader 3 -8 265 492 -10 062 021 
Verksamhetens resultat -265 492 -2 062 021 

Finansiella intäkter 96 2 300 
Finansiella kostnader -110 -139 
Summa finansiella poster -14 2 161 

Årets resultat -265 506 -2 059 860 

4. Balansräkning 

Balansräkning 

Belopp ikr. Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 0 55 160 
Övriga fordringar 137 764 80 520 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 155 155 148 932 
Kassa och bank 3 951 659 3 895 451 
Summa omsättningstillgångar 4 244 578 4 180 063 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 244 578 4 180 063 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Balanserad vinst 2 136 688 4 196 548 
Arets resultat -265 506 -2 059 860 
Summa eget kapital 1 871 182 2 136 688  

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner 4 72 790 0 
Summa avsättningar 72 790 0 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 936 252 0 
Övriga skulder 5 55 942 60 222 
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 6 308 412 1 983 153 
Summa kortfristiga skulder 2 300 606 2 043 375 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 244 578 4 180 063  
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5. Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten 

Belopp ikr. 2019-12-31 2018-12-31 

Årets resultat -265 506 -2 059 860 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 72 790 0 

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital -192 716 -2 059 860 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -8 307 -49 004 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 257 231 96 178 

Kassaflöde för den löpande verksamheten 56 208 -2 012 686 

Årets kassaflöde 56 208 -2 012 686 

Likvida medel vid årets början 3 895 451 5 908 137 
Likvida medel vid årets slut 3 951 659 3 895 451 

6. Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar. 

Not 2 Verksamhetens intäkter 2019-12-31 2018-12-31 

Driftbidrag från staten 4 000 000 4 000 000 
Driftbidrag från Region Örebro län 2 000 000 2 000 000 
Driftbidrag från Örebro kommun 1 900 000 1 900 000 
Driftbidrag från Lekebergs kommun 100 000 100 000 
Summa verksamhetens intäkter 8 000 000 8 000 000 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Direkta kostnader 

2019-12-31 2018-12-31 

Verksamhetskostnader 6 713 898 7 963 961 
Summa direkta kostnader 6 713 898 7 963 961 

Administrativa kostnader 
Personalkostnader 914 643 1 098 658 
Övriga administrativa kostnader 636 951 999 402 
Summa administrativa kostnader 1 551 594 2 098 060 
Summa kostnader 8 265 492 10 062 021  

Signering av justerare 
på varje sida 

Sida 21 
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Not 4 Avsatt till pensioner 2019-12-31 2018-12-31 

Avsättning pensioner 58 579 0 
Avsättning löneskatt 14 211 0 
Summa avsatt till pensioner 72 790 0 

Not 5 Övriga skulder 2019-12-31 2018-12-31 

Personalens skatter och avgifter 55 942 60 222 
Summa övriga skulder 55 942 60 222 

Not 6 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 
2019-12-31 2018-12-31 

Upplupna kostnader projekt 0 1 909 417 
Upplupen särskild löneskatt 36 136 51 464 
Semesterlöneskuld 21 308 6 708 
Upplupen pensionskostnad 25 531 809 
Upplupna sociala avgifter 6 694 2 107 
Upplupna kostnader 218 743 12 648 
Summa förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 308 412 1 983 153 

Signering av justerare 
på varje sida 

Sida 22 
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Datum.  

essica Ekerbring 
\j Ordförande 

7. Styrelsens beslut 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

Erika arlsson 
Ledamot 

Kjell Edlund 
Vice ordförande 

Ingrid Båve 
Ledamot 

4fi  
Ulla Strauss 
Ledamot 

Signering av justerare 
på varje sida 

Sida 23 
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8. Revisorernas påteckning 

Revisionsberättelsen har angivits 2020-GY-  Of< 

För stater,(FK och AF) 

Nils Nordkvist 
Auktoriserad revisor 
KPMG AB 

För Region Örebro län 

' 

Gunilla Carlsson 
Förtroendevald revisor 

För Örebro och Lekebergs Kommun 

CLM•41/  
Gunvor Lindkvist 
Förtroendevald revisor 

Signering av justerare 
på varje sida 

Sida 24  
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Page 92 of 345



;44i1 
evlsois:3rEtt2Is2  

för Samordningsförbundet FINSAM Lekeberg Örebro, org. nr 222000-2279 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet FINSAM Lekeberg Örebro för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventu la betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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s Nordqvist  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet FINSAM Lekeberg 
Örebro för år 2019. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet FINSAM Lekeberg Örebro har bedrivit verksamheten på ett ändamålsen-
ligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovis-
ningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero- 
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Karlstad den 8 april 2020 

KPMG AB 

Auktoriserad revisor  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. 
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Till 
Förbundsstyrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro 
Kommunfullmäktige i Lekeberg och Örebro kommun. 
Regionfullmäktige i Region Örebro Län 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2019 

FINSAM Lekeberg och Örebro 
Organisationsnummer 222000-2493 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
PINSAM Lekeberg och Örebro, org nr 222000-2493, för verksamhetsåret 2019. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar for att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i PINSAM Lekeberg och Örebro har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed. 
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Örebro 2020-04-08 

Gunilla Karlsson 
Revisor för Region Örebro Län 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapport 

411-14-2)U, 
unvor =twist 

Revisor för Lekeberg och Örebro kommun 
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Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro 
Revisionsrapport 2019 

2020-04-08 

1 Inledning 

1.1 Uppdraget 
På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro har KPMG 
granskat förbundets årsredovisning och årsbokslut för räkenskapsåret 2019. 

Vid revisionen av ett samordningsförbund ska det granskas att räkenskaperna är 
rättvisande, att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den interna 
kontrollen är tillräcklig, allt enligt bestämmelserna 112 kap. 1-3 §§ kommunallagen. 
Förvaltningsrevisionen ska utgå från syfte och mål med finansiell samordning, d v s 
verksamheten bör bedömas utifrån om den bedrivits ändamålsenligt i förhållande till 
mål och syfte med finansiell samordning. 

Årets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande 
inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för 
verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna 
kontroll fungerar. 

1.2 Syfte 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt 
lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har 
skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har 
besvarats i granskningen: 

1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering 
och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning? 

2 Är utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar? 

3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2019 och 
den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång? 

Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning 
av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet. 

1.3 Avgränsning 
Granskningen av årsredovisningen har omfattat: 

— Förvaltningsberättelse 

— Resultaträkning 

— Balansräkning 

— Kassaflödesanalys 

— Tilläggsupplysningar och noter 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
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Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro 
Revisionsrapport 2019 

2020-04-08 

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro där styrelsen är 
ytterst ansvarig för årsredovisningen och årsbokslutet. 

1.5 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av revisor Josefin Andersson under ledning av auktoriserad 
revisor Nils Nordqvist. 

2 Resultat av granskningen 

2.1 Förvaltningsberättelsen 

2.1.1 Regelverk 

I lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) anges de formella kraven på 
innehållet i en förvaltningsberättelse (kap. 11). Det är en ny lagstiftning som gäller från 
och med 2019, den nya lagen ställer högre krav på förvaltningsberättelsen jämfört med 
tidigare lagtext. Upplysningar skall bl.a. lämnas om: 

— Översikt över verksamhetens utveckling 

— Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

— Händelser av väsentlig betydelse 

— Styrning och uppföljning av verksamheten 

— God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

— Förväntad utveckling 

För förbundet gäller således samma krav som för kommuner och regioner i övrigt. 

2.1.2 Vår bedömning 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens i allt väsentligt lever upp till de nya lagkraven 
på hur en förvaltningsberättelse skall vara utformad. Förvaltningsberättelsen ger 
utförlig information om vad som skett under året samt kring verksamhet och 
måluppfyllelse med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Det finns även 
information om förväntad utveckling, viktiga händelser under året vilket krävs av den 
nya lagen. 

Kommentarerna till årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en 
rättvisande bild. 

2.2 God ekonomisk hushållning och Balanskravet 

2.2.1 Finansiella mål 

I dokumentet "Verksamhet- och budgetplan 2019" anges att: 

C) 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
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Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro 
Revisionsrapport 2019 

2020-04-08 

" Verksamhetsplanen utgår från fyra målområden. Dessa är långsiktiga och 
strategiska mål för styrelsens arbete." 

I budgetdokumntet presenteras de fyra verksamhetsmålen som sedan följs upp i 
årsredovisningen. Ingen utav målen bedöms som finansiella mål. 

Som framgår ovan har förbundet beslutat om verksamhetsmål för året men förbundet 
har inte fastställt några finansiella mål. Finansiella mål inom samordningsförbund 
brukar handla om att inte skuldsätta förbundet eller att följa Nationella Rådets 
rekommendationer om att hålla eget kapital inom vissa nivåer, under 20 % av 
förbundets intäkter (bidrag från kommun, region och stat). 

2.2.2 Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Förbundet hade ett eget kapital på 2 137 tkr vid ingången av år 2019. Utfallet för år 
2019 innebär intäkter från de samverkande parterna på totalt 8 000 tkr och 
nettokostnader (inklusive finansnetto) från verksamheten på -8 265 tkr. Förbundet 
redovisar därmed ett negativt resultat på 266 tkr och en avvikelse mot budget på + 430 
tkr eller 5 % av budgeterade kostnader. Anledningen till avvikelserna beror främst på 
att de två största insatserna inte bedrivit verksamhet i den omfattning som man 
budgeterat för. 

Årets resultat innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 871 tkr, vilket 
motsvarar 23 % av anslagna medel. Föregående år motsvarade det egna kapitalet 27 
% av anslagna medel. Förbundet lever således inte riktigt upp till Nationella rådets 
rekommendationer om att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 %. Förbundet 
kommenterar själva i årsredovisningen att man inte når upp till rådets rekommendation. 

Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 19 % utav erhållna bidrag 
under 2019 vilket vi bedömer som en acceptabel nivå. 

Trots avsaknad av finansiella mål bedömer vi att förbundet bedriver verksamheten 
ändamålsenligt och effektivt samt med god ekonomisk hushållning. 

Vi rekommenderar förbundet att ta fram finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

2.2.3 Ej bedriva rehabiliteringsverksamhet 

Ett samordningsförbund får enligt förarbetena inte bedriva någon egen 
rehabiliteringsverksamhet. Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers 
deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva 
myndighetsutövning. Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de 
samverkande parterna. 

För att tydlig göra denna gränsdragning är det viktigt att förbundet tecknar tydliga avtal 
med de huvudmän som genomför insatser och rehabiliterande verksamhet. Förbundet 
har historiskt haft problem med denna gränsdragning och har under 2019 inlett ett 
arbete för att tydliggöra roller och ansvar mellan förbundet och de medlemmar som 
agerar huvudmän i olika insatser. I föregående års revisionsrapport går att läsa: 

"Avtal saknas med huvudmännen avseende beviljade insatser. Sådana avtal bör 
tecknas avseende alla större insatser där krav på mål, del- och helårsrapportering 
framgår." 
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Vi håller helt med om denna kritik och har i årets revision följt upp frågan. Vi kan 
konstatera att styrelsen tagit kritiken av kritiken och följt upp frågan under året men 
man har inte helt kommit i mål. Under 2019 har man klargjort vem som är huvudman 
för respektive projekt så detta blir tydligt. Efter detta har man börjat se över avtalen och 
förutsättningarna för insatserna. Detta har lett till en hel del förhandlingar och 
diskussioner både internt inom förbundet men framförallt mot huvudmännen. 
Förbundet har också funderat på olika uppföljningsformer och finansieringsformer av 
insatserna vilket försenat processen. Vi ser positivt på att förbundet tagit till sig av 
kritiken från tidigare år och vi rekommenderar förbundet att försöka komma i mål med 
nya uppdaterade avtal så snart som möjligt för alla insatser man planerar att finansiera 
framgent. 

Förbundet är även fortsättningsvis hyresgäst för de lokaler som insatsen IRMA 
använder, förbundet tittar på en lösning där kommunen sannolikt kommer flytta till nya 
lokaler från 1 juli 2020, lokaler som huvudmannen är hyresgäst. Bra om förbundet och 
huvudmannen för IRMA får till denna lösning under 2020. 

2.2.4 Mål för verksamheten 

Som nämndes i kapitlet ovan har förbundet i sin verksamhetsplan fastställt 
verksamhetsmål inom fyra målområden som man styr verksamheten utifrån, dessa 
områden är: 

— Utveckla samverkanskulturen 

— Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål 

— Utvärdering av finansierade aktiviteter 

— Utveckling av implementering och integrerad samverkan. 

Utifrån dessa områden har förbundet satt upp ett antal delmål och aktiviteter som 
löpande följs upp under året och uppföljningen av målen presenteras tydligt i 
årsredovisningen. 

2.2.5 Uppföljning av verksamhetsmål 

I förvaltningsberättelsen för år 2019 framgår en tydlig uppföljning av beslutade mål och 
vilka aktiviteter som vidtagits under året. Strukturen och uppställningen av målen i 
årsredovisningen är bra men samtliga mål som följs upp i årsredovisningen är inte 
mätbara och uppföljningen av vissa mål är mer av en redovisning över vad man gjort 
under året. De mäter snarare vad förbundet gör än resultatet av det man gör. I bilaga 
till årsredovisningen finns mer detaljerad uppföljning av de finansierade insatserna. 
Även målen och uppföljningen av målen för insatserna kunde vara tydligare och vara 
mätbar i större utsträckning. 

Utifrån det material vi tagit del av i stort kan vi konstatera att förbundet överlag arbetar 
aktivt för att följa upp och utveckla verksamheten men att det är svårt, baserat på utförd 
insats, att uttala sig om huruvida förbundets aktiviteter medfört att förbundets 
verksamhet bedrivits på ett fullt ut ändamålsenligt sätt under året. Framförallt på grund 
av att målen inte fullt ut är mätbara. 

Observeras ska att styrelsens mål inte är desamma som projekten/insatsernas mål. 
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Vi rekommenderar förbundet att se över både förbundets mål och de mål man ställer 
på de insatser man finansierar. Förbundet bör vara tydlig på vilka krav man ställer på 
leverans från de projektägare som driver insatserna som förbundet finansierar och 
även agera vid eventuella avvikelser. 

2.3 Resultaträkningen 

2.3.1 Regelverk 

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader och 
under räkenskapsåret (LKBR 5 kap 1§). 

2.3.2 Vår bedömning 

Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets 
utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal redovisning. 

2.4 Balansräkningen 

2.4.1 Regelverk 

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). (LKBR 6 kap 1§). 

2.4.2 Vår bedömning 

Vi har kontrollerat att: 

— Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag 

— Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed 

— Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt 
periodiserade 

— Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen 

— Dokumentation finns till samtliga balansposter 

Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den 
ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt 
lagen om kommunal redovisning. 

2.5 Kassaflödesanalys 

2.5.1 Regelverk 

I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret 
redovisas (LKBR 8 kap 1§). 
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2.5.2 Vår bedömning 

I årsredovisningen för år 2019 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi 
bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild. 

3 Förvaltningsrevision 

3.1 Attest och delegationsordning 
Förbundet fastställer årligen en riktlinje för delegationsbestämmelser för förbundet som 
gäller tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en 
övergripande nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på 
dokumentens innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor, som skett i 
samband med granskningen av årsbokslutet, visar på att rutinerna fungerar. 

Vi har också granskat förbundets löneutbetalningar med avseende på attest av 
ordförande och att löneutbetalning är korrekt utifrån avtal och tidrapportering. Vi har 
inte noterat några avvikelser och bedömer förbundets rutiner som acceptabla. 

3.2 Budget och verksamhetsplan 
Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan inklusive budget för år 2019 den 26 
november 2018. Av dokumentet framgår mål och inriktningen på verksamheten, 
organisation samt de olika insatser som skall göras under året. Även budget för 2019 
samt en plan för 2020 och 2021 framgår av dokumentet. Som nämnts tidigare i 
rapporten bedömer vi att 

3.3 Finansiell rapportering 
Förbundet har bra rutiner för uppföljning av ekonomin. Styrelsens får ta del av 
ekonomiskuppföljning vid samtliga styrelsemöten, vilket framgår av förbundets protokoll 
från styrelsemöten. 

Förbundet upprättar en delårsrapport som presenteras för styrelsen i september under 
2019. Fastställd budget omfattar också en planeringshorisont på tre år vilket är i linje 
med god sed. 

3.4 Intern styrning och kontroll 
Styrelsen har fastställt en plan för hur den interna kontrollen skall genomföras under 
2019, beslut fattat i januari 2019. Det dokument som förbundet fastställ är dock inte en 
internkontrollplan utan mer av en rutinbeskrivning. Förbundet har också under året döpt 
om detta dokument till "Beskrivning av löpande rutiner" vi anser att detta dokument är 
bra och det är viktigt för en organisation att dokumentera sina rutiner och ansvar. 
Förbundet bör dock vidareutveckla sin systematiska internkontroll. Förenklat kan man 
utrycka den systematiska internkontrollen som ett verktyg för styrelsen att följa just de 
rutiner man beslutat skall efterlevas i förbundet. 

Vi har noterat att förbundet under 2020 har inlett ett arbete med att ta fram en 
internkontrollplan för 2020, detta genom att presidiet och förbundschefen har haft en 
diskussion kring, risk och väsentlighet och möjliga granskningsområden. Detta arbete 
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har dock ännu inte resulterat i någon internkontrollplan och vi rekommenderar 
förbundet att fortsätta detta arbetet och besluta om en internkontrollplan för 
innevarande år. 

3.5 Styrdokument 
Förbundet har ett stort antal styrdokument, vilket som framgått tidigare av rapporten, 
bland dokumenten kan nämnas: 

— Förbundsordning 

— Delegationsordning, Attestreglemente och Firmatecknare 

— Budget och verksamhetsplan 

— Arsplanering 

— Årsredovisning och delårsbokslut 

— Dokumenthanteringsplan 

— Kommunikationsplan 

— Beskrivning av löpande rutiner 

Vi bedömer att förbundet har de styrdokument som är befogade för den verksamhet 
man bedriver och dokumenten är (utöver vad som framkommit i rapporten i övrigt) i allt 
väsentligt väl utformade. 

3.6 Finansierade insatser 
Som vi kommenterat i kapitel 2.2.3 finns det en viss otydlighet i de avtal som förbundet 
har upprättat avseende de insatser som förbundet finansierar, i de  fiesta  fall framgår 
det inte tydligt av avtalen vem som är huvudman för insatsen. Under året har förbundet 
arbetat med denna fråga och har idag förankrat med respektive myndighet som är 
ansvarig huvudman för respektive insats. Detta har dock ännu inte fastställts genom 
nya avtal. 

Vi ser positivt på att förbundet tagit till sig av kritiken från tidigare år och vi 
rekommenderar förbundet att försöka komma i mål med nya uppdaterade avtal så 
snart som möjligt för alla insatser man planerar att finansiera framgent. 

Det bör av avtalet tydligt framgå att förbundet inte tar på sig ansvar så att det blir att 
betrakta som att förbundet bedriver rehabiliteringsinsatser riktade direkt mot individer. 
Vi rekommenderar också förbundet att i de nya avtalen ställa tydligare krav på 
huvudmännen vad avser mål och resultat av den verksamhet som förbundet 
finansierar. 

4 Slutsats 
Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets 
redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen. 

Enligt regeringens proposition, 2003/04:05, God ekonomisk hushållning i kommuner 
och landsting, föreslås bl a att revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen beslutat om för ekonomin under 
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perioden. Vår bedömning är att förbundet kan förbättra mål och måluppföljning för 
förbundet men trots dessa bristerna finner vi att årsredovisningen innehåller en 
acceptabel uppföljning av verksamheten, dess mål och kommentarer till dessa. 

Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. 
Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget 
och jämfört mot fg år samt balansräkning med kassaflödesanalys för perioden och 
föregående år. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

2020-0408 

KPMG AB  

ils Nord ist 
Auktoriserad revisor 
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Protokoll 2020-06-02

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §83

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Pernilla Marberg (SD) (Deltar på distans 
från § 78)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-02

Datum för överklagan 2020-06-03 till och med 2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§83 - Årsredovisning för Finsam Lekeberg och Örebro 2019 (KS 
20-236)
Ärendebeskrivning

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar de genom att finansiera insatser som 
bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som 
syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre.

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 har inkommit från Finsam 
Lekeberg och Örebro. Förbundets resultat för 2019 blev - 266 tkr, vilket innebär att det egna 
kapitalet minskade från 2 137 tkr till 1 871 tkr.

Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning 
i FINSAM Lekeberg och Örebro för verksamhetsåret 2019. Revisorerna bedömer 
sammantaget att styrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 
och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
bokföring och redovisning och god redovisningssed. De bedömer sammantaget att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är 
uppställda och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Finsam Lekeberg och Örebro för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Finsam Lekeberg och Örebro för 2019.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 20-236-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 20-236-1)
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 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 20-236-4)
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Presidieberedning KF 2020-06-04

Sekreterare .................................................
Kajsa Rosén

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Mikael Bergdahl (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Charlotta Englund

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

Organ Presidieberedning KF
Sammanträdesdatum 2020-06-04
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset, Fjugesta

.................................................Underskrift

Kajsa Rosén

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Trollkarlen kl. 14:30-15:30

Beslutande ledamöter Charlotta Englund (C) (vice ordförande), Mikael Bergdahl  (S) 
(ordförande)

Övriga närvarande Kajsa Rosén (Sekreterare)

Utses att justera Charlotta Englund

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fjugesta ,  2020-06-04   00:00

Protokollet omfattar §2
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Presidieberedning KF 2020-06-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Beredning av fråga om ansvarsfrihet - Finsam Lekeberg och Örebro (KS 
20-236)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har godkänt årsredovisningen. Presidiet bereder frågan gällande 
ansvarsfrihet. 

Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning 
i FINSAM Lekeberg och Örebro för verksamhetsåret 2019.

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed.

De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål och verksamhetsmål som är uppställda och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Presidiet föreslår att kommunfullmäktige beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, i enlighet med revisorernas tillstyrkande i 
revisionsberättelsen

Beslut

Presidiet föreslår att kommunfullmäktige beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, i enlighet med revisorernas tillstyrkande i 
revisionsberättelsen

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Presidieberedning KF 2020-06-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Upptagande av lån inom 
Sydnärkes kommunalförbund

8
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Tjänsteskrivelse 2020-05-19 1 (2)

Dnr: KS 20-263

   

Tjänsteskrivelse – Upptagande av lån inom Sydnärkes 
kommunalförbund 

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund är i behov av att införskaffa tre nya sopbilar. Två av 
dessa ska användas för insamlingen av hushållsavfallet i Askersunds och Laxå 
kommuner vid förbundets övertagande av insamlingen 1 mars 2020. Den tredje 
sopbilen ska ersätta en sopbil i Hallsbergs kommun som vid samma tidpunkt är 
avskriven. Leveransen av de tre bilarna bör ske i början av 2022. 

För att möjliggöra inköpen, kan det komma att bli nödvändigt att lånefinansiera 
dessa. För att det, i sin tur, ska vara möjligt måste förbundet enligt § 13 i 
förbundsordningen, införskaffa ett godkännande från var och en av 
medlemskommunerna.

1 Bakgrund
Enligt Förbundsordningen § 13 stadgar framgå att:

”Förbundet får ta upp lån under förutsättning att medlemskommunerna gemensamt 
har godkänt det. Respektive medlemskommun beslutar om borgen för lån som 
upptas för anskaffning och/eller investering som kommer resp. medlemskommuns 
abonnentkollektiv till del.”

2 Analys och slutsats
Sopbilarna ska gå i Hallsberg och Laxå kommun, det innebär att det inte blir ett 
utökat borgensåtagande för Lekebergs kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förslaget att godkänna eventuellt 
upptagande av lån för att köpa in dessa renhållningsfordon. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Sydnärkes kommunalförbund får ta upp lån för 
inköp av renhållningsfordon. 

LEKEBERGS KOMMUN
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Gustav Olofsson Anna Bilock 
Kommundirektör Ekonomichef 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-05-06  Dnr 20 SKF 80

Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund

Upptagande av lån avseende inköp av renhållningsfordon

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta att begära av medlemskommunerna att dessa godkänner 
att förbundet får ta upp lån för inköp av renhållningsfordon.

Ärendet

Förbundsordningen § 13 stadgar:

”Förbundet får ta upp lån under förutsättning att medlemskommunerna gemensamt 
har godkänt det. Respektive medlemskommun beslutar om borgen för lån som upptas 
för anskaffning och/eller investering som kommer resp. medlemskommuns 
abonnentkollektiv till del.”

                        
Sydnärkes kommunalförbund är i behov av att införskaffa tre nya sopbilar. Två av 
dessa ska användas för insamlingen av hushållsavfallet i Askersunds och Laxå 
kommuner vid förbundets övertagande av insamlingen 1 mars 2020. Den tredje 
sopbilen ska ersätta en sopbil i Hallsbergs kommun som vid samma tidpunkt är 
avskriven. Leveransen av de tre bilarna bör ske i början av 2022. 

             För att möjliggöra inköpen, kan det komma att bli nödvändigt att lånefinansiera 
             dessa. För att det, i sin tur, ska vara möjligt måste förbundet enligt § 13 i förbunds-    
             ordningen, införskaffa ett godkännande från var och en av medlemskommunerna.

              Mot bakgrund av ovanstående önskar Sydnärkes kommunalförbund erhålla ett
              sådant godkännande från var och en av medlemskommunerna.

              

Birgitta S Harsbo
Ekonom/utredare
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Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Leif Welander (Förbundschef Sydnärkes kommunalförbund)

Protokollet innehåller paragraferna §84

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Pernilla Marberg (SD) (Deltar på distans 
från § 78)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-02

Datum för överklagan 2020-06-03 till och med 2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2020-06-02

Justerare signatur

§84 - Upptagande av lån inom Sydnärkes kommunalförbund (KS 
20-263)
Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund är i behov av att införskaffa tre nya sopbilar. Två av dessa ska 
användas för insamlingen av hushållsavfallet i Askersunds och Laxå kommuner vid 
förbundets övertagande av insamlingen 1 mars 2020. Den tredje sopbilen ska ersätta en sopbil 
i Hallsbergs kommun som vid samma tidpunkt är avskriven. Leveransen av de tre bilarna bör 
ske i början av 2022.

För att möjliggöra inköpen, kan det komma att bli nödvändigt att lånefinansiera dessa. För att 
det, i sin tur, ska vara möjligt måste förbundet enligt § 13 i förbundsordningen, införskaffa ett 
godkännande från var och en av medlemskommunerna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner att Sydnärkes kommunalförbund får ta upp lån för inköp av 
renhållningsfordon.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att Sydnärkes kommunalförbund får ta upp lån för inköp av 
renhållningsfordon. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Upptagande av lån inom Sydnärkes kommunalförbund - (KS 20-263-3)
 Upptagande av lån avseende inköp av renhållningsfordon - (KS 20-263-1)
 §74 KSAU Upptagande av lån inom Sydnärkes kommunalförbund - (KS 20-263-4)
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Förändring av gällande 
detaljplan för Fjugesta 46:2, 

2:19 m fl (bl a Linden)

9

KS 18-346
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Tjänsteskrivelse2020-04-0304-02 1 (1)

Dnr: KS 18-34618-346

   

Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. 
(Kv. Mejeristen)

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter 
utbyggnadsplaner för vård- och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka 
användningen av området generellt så att det finns en större flexibilitet inför 
eventuella byggprojekt i framtiden. 

1 Bakgrund
Lekebergs kommun har i det långsiktiga arbetet med att utveckla vård- och 
omsorgsboende bedömt att en utbyggnad av Linden kan vara ett alternativ. Det 
har dock visat sig att detaljplanen i området behöver göras om för att eventuella 
utbyggnader ska vara möjliga att genomföra. Gällande detaljplan som berör 
kvarteret mejeristen är väldigt begränsande. Inriktningen har varit att göra ny 
detaljplan med utökad byggrätt för att möta eventuella framtida behov.

2 Analys
Planområdet har kortats ner efter granskningen för att detaljplanen ska kunna antas. 
I kvarteret som inte längre är med i planen har inga markundersökningar gjorts vilket 
krävdes för att planen skulle kunna antas. Detta bedömdes fördröja planprocessen 
ytterligare. 

3 Slutsats
Detaljplanen kan tas upp för antagande. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. 

LEKEBERGS KOMMUN
Gustav Olofsson Fanny Germer
Kommundirektör Handläggare
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Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. 
(Kv. Mejeristen)

Antagandehandling
April 2020

Dnr: KS 18-346

P L A N B E S K R I V N I N G 
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HÄR ÄR VI NU

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

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

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

Denna detaljplan följer ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Enligt PBL kap 5 § 7 ska ett detaljplaneförslag som inte är förenligt med 
översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 
handläggas med ett utökat förfarande. Till skillnad mot standardförfarandet ska 
kommunen vid tillämpning av det utökade förfarandet kungöra förslaget till detaljplan. 
Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens anslagstavla. I övrigt 
hanteras processen utefter samma steg som under ett standardförfarande. Planprocessen 
inleds med ett samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer 
m.fl. När planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs 
planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, 
kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan 
mindre justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom 
beslut i Kommunfullmäktige. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av 
dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner 
detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A3)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Övriga handlingar i ärendet är:
- Riksutredning OKQ8 Fjugesta - avseende närhet till kringliggande bebyggelse
- Översiktlig markprovtagning inom planprocess Fjugesta 46:2, Lekebergs kommun
- Bilaga 1 Situationsplan med provpunkter, jord och vatten
- Bilaga 2 Sammanställning kemiska analyser, jord och vatten
- Bilaga 3 Analysprotokoll
- Kompletterande PM, kv Linden 1

Bakgrund
Lekebergs kommun har i det långsiktiga arbetet med att utveckla vård- och 
omsorgsboende bedömt att en utbyggnad av Linden kan vara ett alternativ. Det 
har dock visat sig att detaljplanen i området behöver göras om för att eventuella 
utbyggnader ska vara möjliga att genomföra. Gällande detaljplan som berör kvarteret 
mejeristen är väldigt begränsande genom att det finns mycket prickad mark (mark som 
inte får bebyggas). Inriktningen på planarbetet är därför att det ska göras en ny plan 
med viss utökad byggrätt för att möta eventuella framtida behov. Kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun beslutade 2018-04-10 (KS 18-346) att beställa en ny detaljplan i 
området.  

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter 
utbyggnadsplaner för vård- och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka 
användningen av området generellt så att det finns en större flexibilitet inför eventuella 
byggprojekt i framtiden. 

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
behovsbedömning har upprättats för att se om planen medför betydande miljöpåverkan 
eller inte.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i 
PBL 4 kap. 34 §. 

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET FJUGESTA 46:2 M.FL. 
(KV. MEJERISTEN)
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Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 

Vattenförekomsten Lillån är lokaliserad ca 650 meter öster om planområdet. Lillån 
uppnår ej god kemisk status, men ska uppnå god kemisk status med undantag för 
överallt överskridande ämnen. I dagsläget är överallt överskridande ämnen inte bedömd 
och nuvarande status är okänd. Lillån ska uppnå god ekologisk status till 2027 och 
nuvarande status är otillfredsställande. De betydande påverkningarna är reningsverk, 
förorenade områden, jordbruk, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition.
 
Dagvattnet i området utgörs av avrinning från tak, vägar och gräsytor och bör inte 
utgöra några ytterliggare föroreningar än det som redan finns. Vid ytterligare hårdgjord 
yta bedöms föreningar eventuellt öka. 

PLANDATA

Läge och omfattning
Området är beläget i de centrala delarna av Fjugesta längs med Storgatan och Fjugesta 
Letstig. Området omfattar ungefär 1, 5 hektar. 

Markägoförhållanden
Förekommande allmän platsmark (gator, park etc.) ägs av Lekebergs kommun. 
Fastigheterna Fjugesta 46:2 ägs av Lekebergsbostäder AB. 

Kartbild som visar planområdets läge.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Inga riksintressen finns inom området. 

Översiktsplan för Lekebergs kommun
I översiktsplanen för Lekebergs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-06-
11 kan det nu aktuella planområdet sägas ingå i det område som finns utmarkerat som 
centrum i översiktsplanen. För centrumområdet anges att inriktningen är förtätning 
med småskalig ”stadsmässig” bebyggelse. Det framgår vidare att olika funktioner med 
fördel kan kombineras. 

Planförslaget bedöms följa intentionerna i översiktsplanen. 

Detaljplaner
Planområdet regleras av en detaljplan:

- Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 46:1, 2:19 m.fl. kv. Mejeristen och del av 
kv. Borgmästaren. Detaljplanen antogs 1989. Inom området som berör nu aktuellt 
planförslag får flerbostadshus för bostads- och vårdändamål uppföras.  

Utsnitt ur gällande detaljplan som reglerar markanvändningen i området. 
Gällande detaljplan medger bostäder, vårdändamål. 
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Det finns även tre detaljplaner som berör några mindre delar av planområdet:

- Detaljplan för Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum). 
Detaljplanen antogs 1998. Inom området i detaljplanen som berör nu aktuellt 
planområde regleras gatumark.  

- Stadsplan för del av Fjugesta M:E (centrum). Detaljplanen antogs 1958. Inom 
området i detaljplanen som berör nu aktuellt planområde regleras gatumark.  

- Stadsplan för Kv. Mejeristen, Tegelslagaren m.fl. Detaljplanen upprättades 
1979. Inom området i detaljplanen som berör nu aktuellt planområde regleras 
markanvändningen till gata. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Planområdet upptas av bebyggelsen för vårdboendet Linden. Byggnaden är indelad 
i olika enheter med varierande våningshöjd från en till tre våningar. Byggnaden är i 
huvudsak i tegelfasad samt med flacka eller platta plåttak.    

Planområdet och dess omgivning. 
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Bilder från planområdet 

Vårdboendet Linden

Storgatan Vy del av planområdet

Fjugesta Letstig

Vårdboendet Linden
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Trafik
Planområdet ramas in av Fjugesta Letstig, Storgatan, Tegelgatan och återvändsgatan 
Östra Långgatan. Till återvändsgatan ansluter en gång- och cykelväg. Trottoarer finns 
längs med majoriteten av gatorna inom planområdet. Kvarteren korsas av gång- och 
cykelvägar som ansluter till bebyggelsen. 

Parkering
Inom planområdet finns parkeringsplatser norr och söder om vårdboendet Linden. 

Trafikbuller och störningar
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och 
förhandsbesked. 
 
Gällande riktvärden är:
- 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35  
   kvadratmeter.
- 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35  
   kvadratmeter.
- 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i   
   anslutning till byggnaden.

Avsteg från ovanstående riktvärden är:
- Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 55 dB(A) dygnsekvivalent 
ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå mellan kl. 22-06 inte överskrids vid fasaden. 
Med ett bostadsrum menas rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för sömn.
- Om 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med mer 
än 10 dB(A) fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

I viss utsträckning kan trafikbuller alstras från gatorna i området, detta gäller främst 
från Fjugesta Letstig och Storgatan. Enligt trafikverkets senast genomförda trafikmät-
ningar berörs Fjugesta Letstig av 2020 fordon per årsmedeldygn (8 % tung trafik) och 
Storgatan av 1250 fordon per årsmedeldygn (10 % tung trafik). 

I planormådets öster finns en brandstation. Generellt gäller att brandstationen bru-
kas måndagar 18-21 och torsdagar 18-19. På måndagar har man övningar på platsen 
som enligt uppgifter från Nerikes brandkår inte fått klagamål på grund av störning för 
närboende. Vid övningar där man använder sig av verktyg som kan medföra störning 
vistas man på annan plats. Under torsdagar har man materialvård, det som kan vara 
störande under dessa tider är bilar på tomgång samt test av siren/blåljus och liknande. 
Brandstationen ligger centralt och kan därför medföra störning för det normala flö-
det av trafiken. Enligt Nerikes brandkårs hemsida har brandstationen i Fjugesta ca 55 
utryckningar per år. 
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Planområdet är placerat i angränsning till OKQ8 i Fjugesta vilket innebär att trafik åker 
till och från mackens fastighet under olika tider på dygnet. Störningar i form av ljus 
från bilarnas strålkastare kan uppkomma vid exempelvis parkering vid macken. Bero-
ende på markens höjd och lutningar kan strålkastarnas ljus stråla in i bostäderna inom 
planområdet. Marknivån är jämn mellan planområdet och mackens fastighet vilket 
innebär att fordon inte ska köra upp i en lutning. 

Hälsa och säkerhet
Sydväst om planområdet finns en drivmedelsstation. Länsstyrelsen i Stockholms län 
tog år 2000 fram rapporten Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar 
med transporter av farligt gods samt bensinstationer. I rapporten framför Länsstyrelsen 
i Stockholms län rekommenderade skyddsavstånd vid bensinstationer. Rapporten be-
handlar bland annat att det vid nyetablering bör finnas en ambition att hålla ett avstånd 
på 100 meter från bensinstation och bostäder, ålderdomshem och sjukhus. De rekom-
menderade skyddsavstånden tydliggör att det ur risk-, miljö- och hälsoskyddssynpunkt 
bör vara ett minimiavstånd på 50 meter från bensinstationer till bostäder, daghem, 
ålderdomshem och sjukhus. 

Figur från Länsstyrelsen Stockholms läns rapport om minimiavstånd kring bensinstationer. 
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År 2008 tog Brandskyddlaget AB fram Riskutredning OKQ8 Fjugesta - avseende när-
het till kringliggande bebyggelse i samband med framtagande av ändring av detaljplan  
för del av Fjugesta samhälle, (18-FJU-112) Fjugesta 27:1 och 27:2 m.fl. För att kunna 
uppnå tillräckligt skydd för kringliggande bebyggelse framförs i riskutredningen att 
följande rekommendationer bör följas av OKQ8 gällande bebyggelse utanför området 
för drivmedelssation: 

• Eventuella förråd för brandfarliga vätskor ska placeras så att avståndet till skydds-
objekt överstiger 25 meter. Alternativt ska förrådet utföras i lägst brandteknisk klass 
EI 60.

• Eventuella förråd för brandfarliga gaser utförs i branteknisk klass EI60. Om hante-
ringen överstiger 1 m3 (1000 liter) ska förrådet placeras så att ett skyddsavstånd på 
50 meter till intilliggande äldreboende erhålls samt 3 meter till övriga byggnader. 

Enligt riskutredningen framgår att det finns riktlinjer som Länsstyrelsen Stockholms 
län tagit fram som bland annat innebär att sammanhållen bostadsbebyggelse och per-
sonintensiva verksamhetern närmare än 50 meter från en bensinstation bör undvikas. 

I riskutredningen framgår dåvarande avstånd mellan riskkällor och skyddsobjekt. I riskutredningen framgår dåvarande avstånd mellan riskkällor och skyddsobjekt. 
Skyddsobjekten delas in i olika kategorier, bostad A, bostad B, bostad C, färghandel, Skyddsobjekten delas in i olika kategorier, bostad A, bostad B, bostad C, färghandel, 
äldreboende, gatukök, p-platser samt butikslokal. I riksutredningen förklaras skillnaden äldreboende, gatukök, p-platser samt butikslokal. I riksutredningen förklaras skillnaden 
mellan bostad A och bostad B vara att det i bostad A bor och vistas människor som sak-mellan bostad A och bostad B vara att det i bostad A bor och vistas människor som sak-
nar anledning att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor nar anledning att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor 
medan boende i bostad B kan förutsättas känna till detta. medan boende i bostad B kan förutsättas känna till detta. 

I en tabell i riskutredningen framgår olika avstånd. Mellan mätarskåp och bostad A I en tabell i riskutredningen framgår olika avstånd. Mellan mätarskåp och bostad A 
och B var det vid tiden för riskutredningen ett avstånd på 60 meter. Medan det mellan och B var det vid tiden för riskutredningen ett avstånd på 60 meter. Medan det mellan 
mätarskåp och äldreboende var 30 meter. Mellan lossningsplats och bostad A och B var mätarskåp och äldreboende var 30 meter. Mellan lossningsplats och bostad A och B var 
det ett avstånd på 50 meter och ett avstånd tilläldreboende på 40 meter. det ett avstånd på 50 meter och ett avstånd tilläldreboende på 40 meter. 
Riksutredningen framför att avstånden som framgår i tabellen uppfyller rekommende-Riksutredningen framför att avstånden som framgår i tabellen uppfyller rekommende-
rade skyddsavstånd för alla skyddsavtånd utom butiken inom mackens område. rade skyddsavstånd för alla skyddsavtånd utom butiken inom mackens område. 

Cisterna som innehåller olika typer av drivmedel är placerade i det nordöstra hörnet 
av fastighet Fjugesta 27:2. Mellan cisternas placering och närmaste befintliga byggnad 
inom planområdet är det ett avstånd på ca 30 meter. Lossningsplatsen är placerad söder 
om cisterna och ger därmed ett avstånd på 50 meter. 
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s databas för jordarter består området i huvudsak av lerig morän. 

I Fjugesta tätort finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken inom 
planområdet också kan innehålla förhöjda radonförekomster. 

Risk för ras och skred
Det föreligger ingen risk för ras och skred inom planområdet.  

Mark och vegetation
Inom planområdet finns kortklippta gräsytor och en hel del inslag av vegetation, främst 
i form av buskage och träd. 

Natur och rekreation
Inom planområdet kan innergårdarna och de inslag av trädgårdsmiljöer som finns 
utgöra ett rekreativt värde. I övrigt finns den gamla banvallen i närheten som nyttjas 
mycket för promenader och dylikt, dessutom ansluter den till andra platser av 
rekreationell vikt, som exempelvis mot Bergaskogens naturreservat.    
 
Planområdet berörs av en allé som sträcker sig i de västra och norra utkanterna av 
planområdet. Den består av varierade arter av bland annat oxel och björk. Träden i 
nordöstra delen var vid besöket hamlade. Allén berörs av det generella biotopsskyddet 
och får inte skadas. 

Trädallé markerad på kartan

Page 146 of 345



12

Kollektivtrafik
I de västra delarna av planområdet längs Storgatan finns en busshållplats.

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Kulturhistoriska värdefulla byggnader
Inom planområdet finns byggnader som berörs av Lekebergs kommuns 
kulturmiljöprogram som antogs i kommunfullmäktige 2016-06-20.  

I Fjugesta växte flera samhällshistoriskt värdefulla byggnader fram under 1950- 
och 60-talen. Centralålderdomshem uppfördes där man samlade verksamheter från 
kringliggande mindre ålderdomshem. Fler av byggnaderna inom planområdet visar på 
dåtidens arkitektur. 

I kulturmiljöprogrammet framförs gatu- och bebyggelsestrukturen vara värdefull och 
att det därför är viktigt att värna om det befintliga bebyggelse- och gatumönstret. 

Se bilder från kulturmiljöinventering nedan. 

Vårdboendet Linden

Vårdboendet Linden
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Förorenade områden
Enligt Länsstyrelsens EBH-stöd finns tre potentiellt förorenade områden söder om 
planområdet samt ett norr om planområdet. En gammal brandstation finns även i 
planområdets närhet. 

I ”Översiktlig markprovtagning inom planprocess Fjugesta 46:2, Lekebergs kommun” 
som WSP tog fram under våren 2019 framgår att det utförts provtagning av mark i 7 
punkter i planområdets södra del. Vid analys av dessa markprover framgick att det finns 
förhöjda halter över KM-riktvärden av kobolt eller arsenik i 55 % av de analyserade 
jordproverna. Det finns även förhöjda halter av tyngre alifater, dock lägre än KM-
riktvärden. Utöver ovan nämnda föroreningar är kadiumhalterna förhöjda över MRR 
samt halter av PAH-H och zink över MRR.  

Den utförda översiktliga provtagningen visar på liten förekomst av fyllningsjord i 
form av några decimeter ytlig mulljord som underlagras av lera alternativt siltig lera. 
Mulljorden är dock påverkad. I fyra av sju provpunkter påvisas förhöjda halter över 
KM-riktvärden vid markskiktet för att sedan avta med ökat djup.  
 
Enligt rapporten från WSP förekommer föroreningar i ytliga marklager, till ett maxdjup 
om 0,5 meter. Föroreningar i mark utgörs av arsenik och kobolt. Dessa bedöms enligt 
rapporten möjliga att åtgärda. Föroreningsförekomsten i ytliga marklager bedöms av 
WSP därmed inte utgöra ett hinder för genomförande eller godkännande av detaljplan. 
Uppmätta metall- och petroleumkolväten bedöms i rapporten inte medföra betydelse 
för planförslaget.  

I ett kompletterande PM framförs kostnadsuppskattningar. Avhjälpande åtgärd inom det 
övre markskiktet bedöms ej vara ekonomiskt, samhällsmässigt eller tekniskt orimligt 
att åtgärda. 

Inför vidare exploatering krävs riktad markprovtagning i form av rutnät för att 
kunna klassificera massor med avseende på föroreningsinnehåll utifrån risk och 
masshantering.

Under 2011 påbörjades arbeten för ombyggnation, rivning och nyinstallation av 
drivmedelsanläggningen. Vid schaktarbetet för att installera nya oljeavskiljare, 
skärmtak och pumpfundament samt schakt för drivmedelsledningar påträffade 
entreprenören schaktmassor som misstänktes vara påverkade av petroleumkolväten. 
Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB (Sandström) fick uppdrag av OKQ8 AB 
att genomföra miljökontroll gällande eventuella föroreningsrisker. Det övergripande 
åtgärdsmålet var att fastigheten och dess omgivning efter utförd efterbehandling skulle 
kunna fortsätta användas för drivmedelsförsäljning utan risk för människors hälsa 
eller för miljön. Det förorenade området skall heller inte utgöra risk för närliggande 
fastigheter eller recipienter.
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De föroreningar som är kopplade till drivmedelsstationen bedöms inte utgöra en risk 
för det nu aktuella planområdet. Sydnärkes Miljöförvaltning ansvarar även för tillsyn 
av drivmedelsstationen för att säkerställa att verksamheten inte utgör en potentiell 
miljörisk.

I planområdets närhet finns en brandstation. På platsen där brandstationen finns har 
det inte förekommit brandskum och det finns därmed ingen risk för PFOS i mark eller 
grundvatten. 

Offentlig och kommersiell service
Planområdet är beläget i centrala Fjugesta och har god tillgång till offentlig och
kommersiell service. I närheten finns torget i Fjugesta och i omgivningarna finns 
service i form av butiker, caféer och restauranger. Ca 500 meter väster om planområdet
återfinns vårdcentralen. Det finns ett par förskolor inom en radie om ca 200 meter från 
området och Lekebergs skolan för åk 4-6 samt åk 7-9 ligger strax angränsande sydost 
om planområdet. Vård- och omsorgsboendet Linden finns inom planområdet.

FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter 
utbyggnadsplaner för vård- och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka 
användningen av området generellt så att det finns en större flexibilitet inför eventuella 
byggprojekt i framtiden. 

Planerad bebyggelse
Detaljplanen är utformad för att anpassas utefter en framtida utbyggnad av vård- 
och omsorgsboendet Linden. De planerade åtgärderna är att Linden ska förses med 
tillbyggnader, detta kräver en mer flexibel byggrätt när det gäller såväl markplan som 
när det gäller bebyggelsens höjdbegränsning. 

Inom kv. Mejeristen regleras användningen bostäder, centrum och vård. Majoriteten 
av kvarterets byggrätt tillåts en högsta nockhöjd på 20 meter medan en mindre del av 
kvarteret tillåts en högsta nockhöd på 15 meter. Endast 80 % av fastighetsarean får 
hårdgöras. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %. Varje 
bostad ska ha tillgång till en balkong eller uteplats med en ljudnivå som ej överskrider 
50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.
 
För hela planområdet gäller att bestämmelsen om att dagvatten från tak och hårdgjorda 
ytor ska fördröjas på den enskilda fastigheten genom infiltration och avledning till 
grönytor eller fördröjningsmagasin innan det avleds till det kommunala ledningsnätet. 
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Trafik
 Planområdet ligger i anslutning till Fjugesta Letstig (väg 564) och Storgatan (väg 
561), där Trafikverket är väghållare. Det aktuella planförslaget innebär att bebyggelse 
som närmast kan uppföras på ett avstånd av cirka 6 meter från de båda vägarna, där 
hastighetsbegränsningen är 40 km/h. På den del av vägarna som passerar planområdet 
är sträckningen rak och avkörningsrisken bedöms som liten. 

I planförslaget fastställs befintliga gator. Den förändring som föreslås är att Östra 
Långgatans återvändgräns tas bort och att en anslutning öppnas mot Fjugesta Letstig. 
Den nya utfarten ska utformas enligt kraven i VGU samt i samråd med Trafikverket.

Trafikbuller och störningar
För att uppskatta bullerförhållanden rörande föreslagen byggrätt på kvartersmark 
som möjliggör bostäder och vårdboende - BD har en beräkning gjorts med hjälp 
av trafikbullerprogrammet Trivector Buller Väg. Beräkningen har koncentrerats till 
Fjugesta Letstig och Storgatan då övriga gator inte bedöms beröras av några betydande 
trafikmängder. Resultatet av beräkningarna visar att riktvärden om 60 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad inte överskrids men att maximala ljudnivåer på 
70 dB(A) överskrids där byggrätter tar vid. För innergårdar och bostädernas uteplatser 
finns dock ändå goda möjligheter att skapa en miljö där ljudnivåerna är väl under 50 
dB(A) i ekvivalent nivå och under 70 dB(A) i maximal nivå. 

Vägtrafikuppgifter, resultat av befintligt trafikbuller samt beräkningar av prognostiserat 
trafikbuller fram till 2035 följer på nästa sida.

Fjugesta Letstig

Trafikmängd: 2020
Andel tunga fordon: 8 %
Hastighet: 40 km/h
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt: 10 meter
Vägbredd: 7 meter

Resultatet av beräkningarna för nuläget utifrån ovanstående parametrar visar 
ekvivalenta ljudnivåer på 57 dB(A) och maximala ljudnivåer på 79 dB(A) för Fjugesta 
Letstig.    

Storgatan

Trafikmängd: 1250
Andel tunga fordon: 10 %
Hastighet: 40 km/h
Närmaste avstånd mellan vägmitt och byggrätt: 10 meter 
Vägbredd: 8 meter

Resultatet av beräkningarna för nuläget utifrån ovanstående parametrar visar 
ekvivalenta ljudnivåer på 55 dB(A) och maximala ljudnivåer på 78 dB(A) för 
Storgatan.
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För prognosåret 2035 har trafikmängderna räknats upp med en årlig ökning 
på 1 % per år fram till 2035. Vägtrafikuppgifter, beräkningar och resultat av 
prognostiserat trafikbuller följer nedan: 

Fjugesta Letstig

Trafikmängd: 2400
Andel tunga fordon: 8 %
Hastighet: 40 km/h
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt: 10 meter
Vägbredd: 7 meter

Resultatet av beräkningarna för prognosåret 2035 utifrån ovanstående parametrar 
visar ekvivalenta ljudnivåer på 58 dB(A) och maximala ljudnivåer på 79 dB(A) för 
Fjugesta Letstig.  

Storgatan

Trafikmängd: 1500
Andel tunga fordon: 10 %
Hastighet: 40 km/h
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt: 10 meter
Vägbredd: 8 meter

Resultatet av beräkningarna för prognosåret 2035 utifrån ovanstående parametrar 
visar ekvivalenta ljudnivåer på 56 dB(A) och maximala ljudnivåer på 79 dB(A) för 
Storgatan.  
 
Den brandstation som finns öster om planområdet bedöms inte utgöra en betydande 
störning för boende i närheten. Detta på grund av dess utryckningsantal på ca 55 gånger 
per år samt informationen om hur brandstationen nyttjas av Nerikes brandkår. 
 
På grund av planområdets höjd i relation till OKQ8 bedöms strålkastare från besökare 
och leveranser inte innebär störningar i form av ljus för boende inom planområdet. 
Marken är flack vilket innebär att leveranser och besökare inte kör i lutning vilket då 
medför att strålkastarna inte riktas upp och in vid bostäderna. 
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Hälsa och säkerhet 
I och med riskutredningen som togs fram i samband med framtagande av ny detaljplan 
för området som berör OKQ8 i Fjugesta bedöms planområdet inte utsättas för risker 
kopplade till drivmedelstationen. I riskutredningen framförs rekommendationer för att 
inte medföra risker för kringliggande bebyggelse. 
 
Placering av riskkällor så som cisterner och lossningsplats är placerade ca 30 respektive 
ca 50 meter från befintliga byggnader inom planområdet. För att skapa ett avstånd 
som upprätthåller ett tillfredsställande skyddsavstånd mellan cisterner och bebyggelse 
i form av bostäder och vård skapas ett bebyggelsefritt avstånd på minst 45 meter till 
byggrätt med hjälp av prickad mark. 

Mark- och vegetation
Detaljplanen som sådan föreslår inte några särskilda förändringar av mark- eller 
vegetation i området. 

Natur och rekreation 
Planområdet berörs av en trädallé. Dispens från det generella biotopsskyddet kan sökas 
hos Länsstyrelsen vid exploatering som kan komma skada allén. Länsstyrelsen får 
medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl. En prövning av om det 
finns särskilda skäl avgörs från fall till fall. 

Enligt gällande detaljplan ska del av planerad gata utgöras av parkmark, denna 
möjlighet kommer med nytt planförslag att försvinna.  

Geotekniska förhållanden
Det bedöms föreligga goda grundläggningsförutsättningar i området men mer 
detaljerade geotekniska bedömningar utifrån aktuell bebyggelse bör göras i samband 
med bygglovsskedet. 

I Fjugesta tätort finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken inom 
planområdet också kan innehålla förhöjda radonförekomster. Byggnader ska uppföras 
radonskyddade.  

Kulturmiljöhistoriska värdefulla byggnader
Den befintliga återvändsgatan som enligt planförslaget planläggs ansluta till Fjugesta 
Letstig medför att gatunätet värnas då rutnätet blir tydligare. I och med vägens 
förlängning värnas de kulturhistoriska värden som rutnätet bidrar till. 
 
Fastigheten är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram. Byggnaderna inom 
planområdet bedöms inte besitta värden som är skyddsvärda. Ny bebyggelse kan med 
fördel anpassas i dess utformning för att samspela med den vita tegelbyggnad som är 
placerad i planområdets sydvästra hörn. Detta då denna byggnad har en karaktäristisk 
utformning med dess låga taklutning, utkragande balkonger i markerad färg och dess 
synliga placering mot gata. (Se bild på s. 12). 
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Föroreningar
Med hjälp av genomförda markprovtagningar och bedömning av dessa anses 
planområdet lämpligt att bebygga. I markundersökningen som genomfördes av 
WSP 2019 framgår att föroreningsförekomsten inte bedöms utgöra ett hinder för 
planförslagets godkännande eller genomförande.  
 
Vid exploatering kan mer grundliga undersökningar göras. Sanering säkerställs genom 
villkor  för lov som säkerställer att startbesked inte får ges innan sanering till känslig 
markanvändning har kommit till stånd. 

Vatten och avlopp
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och avlopp.

El och tele
Eventuellt tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga el- och teleledningar.

Dagvatten
Området är i dag anslutet till det kommunala dagvattennätet. Planområdet är redan 
exploaterat med bebyggelse vilket inneburit att mark har hårdgjorts, i sin tur medför 
detta att det inte finns samma möjlighet att dagvatten kan infiltreras. Det finns dock 
befintligt ledningsnät som är dimensionerat att hantera dagvattnet inom området. 
Dagvatten kan dock med fördel fördröjas inom kvartersmarken innan det kopplas till 
det kommunala nätet enligt de krav som ställs från VA-huvudmannen. 

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen utökas och anpassas till ny detaljplan. Rekommenderad 
minsta kapacitet i markbrandposter är 900 - 1200 liter per minut med ett maximalt 
inbördes avstånd av 150 - 250 meter. Om brandvattentillgång behöver utökas och 
anpassas ska fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för att tillgodose behovet.

Avfallshantering
Avfallshanteringen för eventuellt tillkommande bebyggelse förutsätts ske genom
sopkärl i enlighet med standarden för Sydnärkes kommunalförbund.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget möjliggör en utökad bebyggelse i området men i synnerhet möjliggörs 
mer flexibla byggrätter. Andelen hårdgjorda ytor kan potentiellt utökas inom 
planområdet. Framtida byggprojekt i området skulle kunna medföra att delar av den 
befintliga vegetationen kan komma att avverkas. Planens miljökonsekvenser kan 
minskas om större träd kan sparas även inom de delar som föreslås för nybyggnation 
och om dagvatten kan tas om hand lokalt inom kvartersmark. Konsekvens av planens 
genomförande är att Östra Långgatan öppnas upp för trafik vilket kan bidra till bättre 
trafikflöde i området. 

Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Lekebergs 
kommun.

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Tidplan
Planen hanteras med utökat planförfarande. 

Samråd: Hösten 2018
Granskning: Hösten 2019
Antagande: Våren 2020
Laga kraft: Våren 2020

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter
genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla så länge kommunen inte ändrar eller
upphäver planen.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
 
Tekniska frågor
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga tekniska försörjningssystem.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Efter att detaljplanen
vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. Ansvar
att ansöka och bekosta lantmäteriförättning åligger den fastighetsägare som
berörs i respektive fall. 

I planförslaget är gatumark delvis inritad för mark som har varit kvartersmark i tidigare
plan. Det innebär att kommunen har rätt att lösa in marken som är planlagd för allmän
plats, gata. På motsvarande sätt har fastighetsägaren en rätt att av kommunen kräva
inlösen av gatumarken och få ersättning enligt specifika regler i plan- och bygglagen.
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Del av vändytan på Östra långgatan har i detta planförslag lagt ut som kvartersmark, 
denna del behöver därför fastighetsregleras till Fjugesta 46:2. 

Inom planområdet finns flera u-området. Genom att lägga ut markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar ser kommunen dels till så att det inte blir 
planstridigt att lägga ledningar på kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte 
kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningen får vara kvar 
behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Fanny Germer    Lars Johansson
Planarkitekt    Förvaltningschef
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

GataGATA

Väg
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Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB
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VårdD

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per

fastighetsarea är 50 %,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta nockhöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

Utformning

f

1

Varje bostad ska ha tillgång till uteplats som ej

överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA

maximal ljudnivå,  4 kap 16 § 1

Utförande

b

1
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16 § 1
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n

1
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Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen 
och kv. Borgmästaren) Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter utbyggnadsplaner för vård- och 

omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka användningen av området generellt så att det finns en 

större flexibilitet inför eventuella byggprojekt i framtiden.  

Samrådet 

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

tiden mellan 2018-10-03 och 2018-10-24. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 

myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för 

samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på 

byggförvaltningens hemsida. Efter samrådet har 10 yttranden inkommit. I detta dokument 

sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att 

tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2018-10-24 

2. Lantmäteriet 2018-10-16 

3. Trafikverket 2018-10-19 

4 Sydnärkes kommunalförbund 2018-10-01 

5. Nerikes Brandkår 2018-09-27 

6. Sydnärkes Miljönämnd  2018-10-04 

7. Kultur- och bildningsnämnden 2018-10-24 

8. Vattenfall  2018-10-03 
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9. E.ON 2018-10-17 

10. Bra Kulturmiljö 2018-10-19 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

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

förhållanden att frågor som berör människors hälsa och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett 

tillfredställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av 

Länsstyrelsen.  

 

Förorenade området 

Enligt Länsstyrelsens EBH-stöd finns strax söder om planområdet tre objekt kopplade till drivmedel 

och bilverkstäder: 

- OKQ8 Stig Perssons Bensinstation, drivmedelshantering, branschklass 2. 

- Hydro, TP:s bensin och tillbehör, drivmedelshantering, verkstadsindustri utan halogenerade 

lösningsmedel, smedja, mekanisk verkstad, branschklass 2. 

- Fjugesta bilservice, bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier, branschklass 3. 

Vidare finns norr om planområdet (norr om Sveagatan och Storgatan) ett objekt: 

- Lantmännen Magasin. Primär bransch: Betning av säd. Byggnaden riven, endast identifierat objekt. 

Branschklass 3. 

I planbeskrivningen anges att planområdet gränsar till objekt med drivmedelsstation och att det vid 

schaktning p.g.a. ombyggnation upptäcktes massor misstänkt påverkade av petroleumkolväten. 

Länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen behöver tydliggöras om sanering/schaktning har skett, 

om prover togs i närheten av det nu aktuella planområdet och om det kan säkerställas att planområdet 

inte är påverkat av föroreningar. Vid tiden för genomförande av miljökontroll var det övergripande 

åtgärdsmålet att fastigheten och dess omgivning fortsatt skulle kunna bedrivas för drivmedelstation. 

Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma att det ställs högre krav vid åtgärdsmål för exempelvis 

bostäder.  
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I planområdet finns en brandstation. Om brandskum har använts i planområdet kan det finnas risk för 

förekomst at PFOS i mark och grundvatten. Om så är fallet anser Länsstyrelsen att det behöver utredas 

och redovisas i planhandlingarna.  

Skyddsavstånd drivmedelsstation 

Kring drivmedelsanläggningar kan störningar och risker av olika slag uppstå. Förutom risken för brand 

och utläckage kan störningar från fordonstrafik förekomma såsom exempelvis buller, avgaser och 

ljusstörningar från bilarnas strålkastare.  

I rapporten Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods 

samt bensinstationer, Länsstyrelsen Stockholms län (2000:01), anges 100 meter som ett riktvärde för 

skyddsavstånd till nya bostäder samt att ett minimiavstånd på 50 meter alltid bör hållas till bostäder. I 

rapporten anges även att om biogas hanteras eller kan komma hanteras i framtiden krävs oftast ett 

längre skyddsavstånd än för bensin.  

 

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver innehålla en utredning kring risker och störningar 

kopplade till drivmedelsstationen samt förslag på åtgärder för att minska risker och störningar.  

 

Trafikbuller 

Planområdet berörs av trafikbuller från omgivande gator. Varje bostad bör ha tillgång till en uteplats, 

gemensam eller privat, med god ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. Vid en uteplats ska 

bullernivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Av 

trafikbuller-beräkningen framgår dock att dessa riktvärden överskrids i delar av planområdet. 

Länsstyrelsen anser därför att det på plankartan behöver införas en planbestämmelse som anger att 

ovanstående riktvärden för uteplats ska klaras.  

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

I planbeskrivningen anges att gällande miljökvalitetsnormer inte bedöms överskridas. Länsstyrelsen 

anser att särskilt redovisning kring miljökvalitetsnormer för vatten behöver tydliggöras. Lillån ligger 

ca 600 meter öster om planområdet. Planförslaget behöver innehålla en bedömning av dess eventuella 

påverkan på närliggande vattenförekomster samt en beskrivning av vattenförekomsternas status, 

miljökvalitetsnormer och miljöproblem.  

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överrensstämmelse med översiktsplan 

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 
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Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.  

 

Dagvattenhantering 

I planbeskrivningen anges att området idag är anslutet till det kommunala dagvattennätet som anges 

vara dimensionerat för att hantera dagvatten från området. Länsstyrelsen anser att det behöver redovisa 

vilken dimensionering dagvattennätet har. Med hänsyn till klimatförändringar och ökad skyfallsrisk 

vill dock Länsstyrelsen uppmärksamma att kommunen generellt inte enbart bör förlita sig på 

rörbundna lösningar för sin dagvattenhantering. Samhällsviktiga verksamheter, såsom vård och 

räddningstjänst, kräver dessutom en dagvattenhantering som klarar en längre återkomsttid jämfört med 

planering av enbart bostäder. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten krävs därför. Länsstyrelsen 

anser att detta behöver säkerställas med planbestämmelse på plankartan.  

Biotopskydd 

Enligt Länsstyrelsen ortofoto berörs ev. en trädallé av planförslaget. Alléer omfattas av det generella 

biotopskyddet enligt 7 kap, 11§ miljöbalken. Om allén eller andra skyddade biotoper riskeras att 

skadas i samband med exploateringen måste dispens sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får medge 

dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl. En prövning av om det finns särskilda skäl 

avgörs från fall till fall.  

Störningar, brandstation 

I planområdet finns en brandstation. Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna behöver framgå 

om verksamheten vid brandstationen innebär några störningar för omgivande bostadsbebyggelse, t.ex. 

vid utryckning.  

Planbestämmelser 

På plankartan saknas planbestämmelser om utnyttjandegrad, vilket bör kompletteras.  

  

Kommentar: 

En översiktlig markprovtagning har gjorts för planområdet och planbeskrivningen kompletteras 

med information från denna. 

 

Kontakt har tagits med Nerikes Brandkår gällande användning av brandskum på brandstationen 

inom planområdet. Enligt uppgift har brandskum inte använts på denna plats.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med bedömning och utredning kring risker angående 
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drivmedelsstationen.  

 

Plankartan kompletteras med bestämmelser om riktvärden för uteplats.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning och bedömning om miljökvalitetsnormer för 

vatten. 

 

Plankartan kompletteras med planbestämmelse om högsta andel hårdgjord yta.  

 

Yttrande angående trädallé beaktas och information infogas i planbeskrivningen.  

 

Plankartan kompletteras med bestämmelse om utnyttjandegrad.  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Gemensamhetsanläggning 

Lantmäteriet framför att det behöver förtydligas vad som ska hända med parkeringen bakom 

räddningstjänsten, som idag är planlagd som kvartersmark för bostad med egenskapsbestämmelsen 

parkering samt prickmark. Det finns en gemensamhetsanläggning bildad, Fjugesta ga:4, som ska 

tillgodose Fjugesta 2:94 och 31:2s parkeringsbehov. Lantmäteriet ställer sig frågande till varför 

kommunen valt att ta bort prickmarken och planlägga del av parkeringen som T1.  

 

När markområden ska användas för gemensamhetsanläggning läggs vanligen ett g ut. I detta fall när 

gemensamhetsanläggningen redan är bildad är detta sannolikt inte nödvändigt. Men såsom planen nu 

är utformad, utan prickmark eller markreservat, ligger gemensamhetsanläggning på ”byggbar mark”.  

Om avsikten är att gemensamhetsanläggning ska upphävas behöver det framgå i planbeskrivningen.  

Delar av planen som bör förbättras 

Fastighetsrättsliga frågor 

Under fastighetsrättsliga frågor skulle det tilläggas att den del av vändytan på Östra långgatan har lagts 

ut som kvartersmark behöver fastighetsregleras till Fjugesta 46:2.  

Lantmäteriet framför att det är bra att en beskrivning finns om inlösenreglerna kring allmän plats. Det 

kan tilläggas att som alternativ till inlösen kan ett köp eller en överenskommelse träffas mellan 

frivilligt mellan parterna, samt att åtgärderna genomförs som fastighetsreglering.  

U-områden 

I vissa delar av planen har kommunen lagt ut u-områden där det saknas befintliga ledningsrätter och på 

Page 161 of 345



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2019-08-07 

 

 

Sida 6 av 12 
 

ett ställe där det finns ledningsrätt finns inget u-område.  

 

Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar på Fjugesta 2:68 , 2:194 

och 46:2 ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels 

att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningarna får 

vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i 

genomförandeavsnittet av planbeskrivningen.  

Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar till förmån för Lekebergs 

Bioenergi AB. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-

område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig.  

Om det är kommunens avsikt att fjärrvärmeledningarna ska tas bort behöver detta beskrivas i 

planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med u-område.  

Kommentar: 

Den gemensamhetsanläggning som finns planläggs som B (bostäder) och ges prickmark i 

plankarta.  

 

Det tydliggörs för under fastighetsrättsliga frågor att del av vändytan på Östra Långgatan som nu 

markerats som kvartersmark behöver fastighetsregleras till Fjugesta 46:2 

 

Det infogas beskrivning angående ledningsrätt och servitut vid markreservat för allmännyttiga 

underjordiska ledningar.  

 

U-området till förmån för Lekebergs bioenergi infogas i plankartan.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Ny utfart 

Detaljplanen föreslår att Östra Långgatan förlängs ut till Fjugesta Letstig som är en statlig allmän väg. 

Trafikverket har inte att invända mot att en ny utfart tillkommer, men vill tillägga att utfarten ska 

utformas enligt kraven i VGU samt i samråd med Trafikverket.  

Dagvatten 

I planhandlingarna framgår det att området är bebyggt och detta medför svårigheter för dagvatten att 

infiltreras. Vidare skriver kommunen att dagvatten med fördel kan fördröjas inom kvartersmarken 

innan det kopplas till det kommunala nätet. Trafikverket noterar att bestämmelser gällande hantering 

av dagvatten saknas i plankartan och efterfrågar detta då dagvatten inte får riskera påverka 

Trafikverkets anläggning negativt.  
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Trafikbuller vid utomhusmiljöer 

I den gjorda bullerutredningen framgår det att den maximala ljudnivån för buller vid fasad överskrids 

om uteplats anordnas. Det framgår att uteplatser som uppfyller kraven går att uppnå genom rätt 

lokalisering. Trafikverket efterfrågar att detta regleras med en bestämmelse i plankartan.  

Kommentar: 

Information om att ny utfart ska utföras enligt kraven i VGU samt i samråd med Trafikverket 

infogas i planbeskrivningen.   

 

Bestämmelse om andel hårdgjord yta infogas i plankartan.  

 

Bestämmelse om ljudnivå vid uteplatser infogas i plankartan.   
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4. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inga synpunkter på förslaget till detaljplan.  

Kommentar: 

Noteras.  

 

5. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår framför att brandvattenförsörjningen utökas och anpassas till ny plan. 

Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 900 – 1200 liter per minut med ett maximalt 

inbördes avstånd av 150 – 250 meter.  

Kommentar: 

Informationen om brandvattenförsörjning infogas i planbeskrivningen.  

 

6. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 

Sydnärkes Miljönämnd framför i sitt yttrande att det inte finns några riksintressen eller potentiellt eller 

konstaterade förorenade områden inom planområdet. Området ligger inom högriskområde för radon. 

Det är därför viktigt att riskerna fastställs genom mätning av markradon eller att bostadshusen byggs 

radonsäkert.  

Planområdet omges av trafikerade gator vilket bör uppmärksammas i det kommande planarbetet.  

Kommentar: 

Bestämmelse som säkerställer att nybyggnation sker med radonsäkert utförande infogas i 

plankartan.  

 
7. Kultur- och bildningsnämnden 

Sammanfattning: 

Mot bakgrund att området gränsar till det område där kommunfullmäktige beslutat att samla hela 

grundskoleverksamheten i Fjugesta vill kultur- och bildningsnämnden särskilt påpeka vikten av 

trafiksäkerheten för eleverna under såväl skoltid som till och från fritidsaktiviteter som förekommer 
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vid gymnastik och idrottshallen. Detta eftersom planen föreslår att Östra Långgatan, som idag är 

återvändsgata, öppnas upp för genomgående trafik mot Fjugesta Letstig. Då kommunfullmäktige har 

beslutat att samla grundskoleverksamheten till det närliggande området, vilket ökar antalet elever som 

kommer röra sig i området varför säkerheten är en viktig fråga för kultur- och bildningsnämnden.  

Kultur- och bildningsnämnden ställer sig positiv till den nya detaljplanen förutsatt att hänsyn tas till 

säkerheten för elevernas gång- och cykelvägar till och från skolan under såväl skoltid som fritid.  

Kommentar: 

Detaljplanens avgränsning och syfte medför att trafiksäkerhet för barn till och från skolområdet 

inte kan behandlas. Vid behov av ökad trafiksäkerhet bör kontakt tas med tjänstepersoner i 

Lekebergs kommun verksamma inom detta område.  
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8. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom fastighet Fjugesta 46:2 eller inom dess 

närområde och har därmed inget att erinra i detta ärende.  

Kommentar: 

Noterat.  

 

9. E.ON 

Sammanfattning: 

E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra.  

Kommentar: 

Noterat. 

 

10.   Bra kulturmiljö 

 

Sammanfattning: 

I Bra kulturmiljös yttrande framförs att den genomfördes en bedömning av kulturhistoriska värden för 

i princip alla fastigheter inom kommunens gränser. Resultatet blev Lekebergs kommuns första 

kulturmiljöprogram, som antogs av kommunfullmäktige 2016, samt ett därtill hörande kartlager med 

bilder som visar och avgränsar de miljöer som ska anses som särskilt kulturhistoriskt värdefulla enligt 

Plan- och bygglagens kapitel 8 § 13.  

Den del av Fjugesta som berörs av detta samråd, tycks en gång bland annat ha varit tänkt som ett 

administrativt centrum i Västernärke, om man betraktar den storvulna stadsplan över Fjugesta som 

togs fram på 1940-talet. Troligen lever kvartersnamnet Borgmästaren kvar som en rest från denna tid.  

Kring 1950- och 60-talen uppfördes flera för Lekeberg samhällshistoriskt värdefulla byggnader i detta 

område, såsom Fjugesta nya brandstation, Stiftelsen Lekebergshus första offentligt ägda flerfamiljshus 

samt det nya centralålderdomshem i trakten. I området finns även tre värdefulla flerfamiljshus samt en 

garagelänga med tidsenliga träportar.  

Byggnaderna i det nu aktuella planområdet visar tydligt hur ett nytt, mer offentligt präglat, 

efterkrigstida Sverige och Lekeberg växte fram. Sammantaget anses Bra Kulturmiljö att det finns skäl 

att i detaljplanen definiera skyddsbestämmelser och utformningskrav för att inte de kulturhistoriska 
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värdena i området ska riskeras i framtiden, samt att detaljplanen ska omfattas av utökat förfarande 

enligt Plan- och bygglagens kapitel 5 § 7 punkt 2, vilket stipuleras av riktlinjerna på sidan 39 i 

Lekebergs kulturmiljöprogram.  

Kommentar: 

Planförslaget görs om till att istället följa utökat förfarande.  
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Fjugesta 
46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren) Lekeberg 
kommun, Örebro län. 

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

 En översiktlig markprovtagning har genomförts för planområdet. Justeringar i 

planhandlingarna görs i enlighet med det som framgår i rapporten.  

 Planhandlingarna justeras med hjälp av riskutredning för OKQ8 Fjugesta som gjordes 

2008.  

 Plankartan kompletteras med planbestämmelser om riktvärden för uteplats.  

 Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning och bedömning om miljökvalitetsnormer 

för vatten.  

 Plankartan kompletteras med bestämmelse om högsta andel hårdgjord yta.   

 Trädalléns lokalisering markeras ut och infogas i planbeskrivningen tillsammans med 

information om att dispens krävs vid exploatering som kan skada allén.  

 Plankartan kompletteras med bestämmelse om utnyttjandegrad.  

 Den gemensamhetsanläggning som finns planläggs som B och ges prickmark i plankartan 

för att behålla parkeringen.  

 I planbeskrivningen infogas beskrivning om att det behöver ske en fastighetsreglering för 

att del av vändytan vid Östra Långgatan ska bli kvartersmark och tillhöra Fjugesta 46:2.  

 Information om att det normalt sett behövs servitut eller ledningsrätt för att allmännyttiga 

underjordiska ledningar ska få vara kvar vid ett u-område infogas i planbeskrivningen.  

 Planbeskrivningen kompletteras med text om att brandvattenförsörjningen utökas vid 

behov samt rekommenderad minsta kapacitet.  

 Plankartan kompletteras med bestämmelse som säkerställer att nybyggnation ska ske med 

radonsäkert utförande.  

 Planförslaget följer från och med granskningen ett utökad förfarande.  

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

Fanny Germer   Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen) 
Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter utbyggnadsplaner för vård- och 

omsorgsboende Linden. Detaljplanen har kortats ner efter granskningen och omfattar nu endast 

kvarteret Mejeristen.  

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit tillgängligt för 

granskning under tiden mellan 2019-09-19 och 2019-10-17. Berörda sakägare, kommunala instanser, 

statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har underrättats. 

Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, en underrättelse har publicerats på 

kommunens anslagstavla. Alla planhandlingar i sin helhet har funnits tillgängliga på 

byggförvaltningens hemsida. Efter granskningen har 7 yttranden inkommit. I detta dokument 

sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att 

tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2019-10-16 

2. Lantmäteriet 2019-10-14 

3. Trafikverket 2019-10-09 

4. E.ON 2019-10-09 

5. Vattenfall  2019-09-24 

6. Kultur- och bildningsnämnden 2019-10-01 

7. Bra kulturmiljö 2019-09-25 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

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

förhållanden att frågor som berör människors hälsa och säkerhet måste lösas på ett tillfredställande sätt 

i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.  

 

Förorenade områden 

En översiktlig markprovtagning har utförts med provtagning i form av sju provpunkter i mark och en i 

grundvatten i södra delen av planområdet. Markprovtagningen påvisar föroreningar på nivåer över 

känslig markanvändningen (KM). I rapporten bedöms att föroreningarna kan åtgärdas utifrån vad som 

är ekonomiskt, samhällsmässigt och tekniskt möjligt.  

 

Länsstyrelsen anser att avgränsningen och motiveringen av de utvalda provpunkterna behöver 

tydliggöras utifrån den planerade markanvändningen samt förväntad föroreningssituation. Det behöver 

exempelvis förtydligas om det enda grundvattenprovet som har tagits bedöms vara representativt för 

hela planområdet.  

I planbeskrivningen anges att vid exploatering kan mer grundliga undersökningar och sanering krävas 

för att säkerställa att exakt placering är lämplig. Då undersökningar i första hand ska ske inom 

planprocessen anser Länsstyrelsen att ställningstagandet behöver förtydligas. Med hänsyn till 

föroreningssituationen behöver det förtydligas i vilken mån kommunen anser att placeringen kan 

bestämmas först efter att detaljplanen har antagits.  

Då planområdet innehåller föroreningar som behöver åtgärdas för att säkerställa att markanvändningen 

är lämplig anser Länsstyrelsen att plankartan behöver innehålla krav på sanering innan lov eller 

startbesked kan ges, i de delar av planområdet som berörs. Detta görs genom att införa en 

administrativ planbestämmelse som anger att lov eller startbesked inte får ges för ändrad 

markanvändningen förrän markens lämplighet för byggande har säkerställts genom att en 

markförorening har avhjälpts.  

I planhandlingarna saknas fortfarande en redovisning av om brandskum har använts vid den 

närliggande brandstationen och om det därmed finns eventuell risk för PFAS-förorening och behov 

om provtagning inom planområdet. I den översiktliga markprovtagningen finns endast uppgift om att 

släckvatten inte har använts inom övningsverksamhet vid brandstationen. Länsstyrelsen vidhåller att 

hantering av brandskum behöver utredas och redovisas.  
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Skyddsavstånd, drivmedelsanläggning 

Sydväst om planområdet ligger en drivmedelsanläggning. Kring drivmedelsanläggningar kan 

störningar och risker av olika slag uppstå. I rapporten Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och 

järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer, Länsstyrelsen i Stockholms län 

(2000:01), anges 100 meter som ett riktvärde för skyddsavstånd till nya bostäder samt att ett 

minimiavstånd på 50 meter alltid bör hållas till bostäder. I rapporten anges även att om biogas hanteras 

eller kan komma att hanteras i framtiden krävs oftast ett längre skyddsavstånd än för bensin.  

Planhandlingarna innehåller en riskutredning som togs fram 2008 när en om- och tillbyggnad av 

drivmedelsanläggningen planerades. I utredningen ges rekommendationer på åtgärder som bör vidtas 

för att uppnå erforderligt skydd för kringliggande bebyggelse. I planhandlingarna saknas en 

redovisning av om de föreslagna åtgärderna har vidtagits vid drivmedelsanläggningen, vilket behöver 

kompletteras.  

Stora risker vid drivmedelsanläggningar är mätarskåpen samt lossningsplats för lossning av drivmedel 

från tankbil. Vid dessa platser finns risk att en pölbrand inträffas. I riskutredningen från 2008 

redovisas den planerade platsen för lossning, i planhandlingarna saknas dock en redovisning av 

lossningsplatsens faktiska läge idag. Den ser ut att ligga närmre planområdet än vad som anges i 

riskutredningen. För att kunna bedöma konsekvenserna av utsläpp och antändning av brännbar vätska 

vid lossningsplatsen anser Länsstyrelsen att riskutredningen behöver kompletteras med en bedömning 

av riskerna utifrån lossningsplatsens faktiska läge. Vid denna bedömning behöver hänsyn även tas till 

platsens topografiska förhållanden, dvs. det behöver göras en bedömning om det finns risk att utsläpp 

rinner från lossningsplatsen mot bostäder i planområdet.  

Länsstyrelsen anser att det är bra att prickad mark har införts mellan drivmedelsanläggningen och 

befintliga bostäder. För att upprätthålla ett så stort skyddsavstånd som möjligt anser Länsstyrelsen att 

en möjlig skyddsåtgärd är att införa prickad mark upp till 50 meter från lossningsplatsen och runt de 

bostäder som i planområdet ligger närmast drivmedelsanläggningen.  

Förutom risken för brand och utläckage kan störningar från fordonstrafik förekomma såsom 

exempelvis buller, avgaser och ljusstörningar från bilarnas strålkastare. Dessa störningar behöver 

kommenteras i planhandlingarna.  
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Råd enligt 2 kap. PBL 

Dagvattenhantering 

I planbeskrivningen anges att området idag är anslutet till det kommunala dagvattennätet som anges 

vara dimensionerat för att hantera dagvatten från området. Länsstyrelsen vidhåller att det i 

planhandlingarna behöver redovisas vilken dimensionering dagvattennätet har. Med hänsyn till 

klimatförändringar och ökad skyfallsrisk vill dock Länsstyrelsen uppmärksamma att kommunen 

generellt inte enbart bör förlita sig på rörbundna lösningar för sin dagvattenhantering. Samhällsviktiga 

verksamheter, såsom vård, kräver dessutom en dagvattenhantering som klarar en längre återkomsttid 

jämfört med planering av enbart bostäder. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten krävs därför. På 

plankartan finns planbestämmelsen n1, som anger att endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras. 

Med hänsyn till klimatförändringar och ökad skyfallsrisk bedömer Länsstyrelsen att det inte är en 

tillräcklig åtgärd för att få till en effektiv infiltration och dagvattenhantering i området. Att tillåta så 

mycket som 80 % hårdgjord yta i området innebär ökade mängder dagvatten som behöver tas omhand. 

Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver innehålla en utvecklad dagvattenhantering så att 

kommunen inte enbart förlitar sig på nuvarande rörbundna lösningar.  

Störningar, brandstation 

Intill planområdet finns en brandstation. Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna behöver 

framgå om verksamheten vid brandstationen innebär några störningar för omgivande 

bostadsbebyggelse, exempelvis vid utryckning.  

Plankarta 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma Trafikverkets önskan om att den statliga vägen, väg 564, planläggs 

som VÄG istället för GATA.  

I plankartans östra del går egenskapsbestämmelser för kvartersmark in på område med prickad mark. 

Länsstyrelsen anser att plankartan behöver justeras så att endast relevanta egenskapsbestämmelser 

regleras på den prickade marken.  

Bestämmelsen m1 bör anges som en utformningsbestämmelse istället för en skyddsbestämmelse, 

eftersom bestämmelsen anger hur uteplatser ska utformas.  

På plankartan anges två olika skalor. Skalstocken ser även ut att vara felaktig, vilket behöver 

justeras.  
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Kommentar: 

Planområdet kortas ned till att bara omfatta kvarteret Mejeristen och markföroreningsfrågan 

bedöms därmed utredd.  

Planhandlingarna kompletteras med att brandskum inte har använts vid brandstationen som finns 

öster om planområdet. 

Mellan cisterner och närmsta byggrätt regleras avståndet till minst 45 meter med hjälp av prickad 

mark.  

Planhandlingarna kompletteras med bedömning om ljusstörningar.  

Plankartan kompletteras med bestämmelse om dagvattenhantering.  

Planhandlingarna kompletteras med information kring brandstationens eventuella störningar för 

omgivande bebyggelse.  

Fjugesta Letstig planläggs som VÄG istället för GATA.  

Bestämmelser m1 ändras till utformningsbestämmelse.  

Skalorna ses över.  

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen bör förbättras 

Plankartan 

Egenskapsbestämmelserna för området intill den prickade gemensamhetsanläggningen bör förflyttas 

för att det ska vara tydligt för vilket område bestämmelserna gäller.  

Kommentar: 

Planområdet kortas ned och berör därmed inte längre aktuell plats för synpunkt. 
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3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket önskar att den statliga vägen, väg 564, planläggs som VÄG istället för GATA i 

plankartan.  

Kommentar: 

Den statliga vägen ändras till att planläggas för VÄG.  

 

 

4. E.ON 

Sammanfattning: 

E.ON har inget att erinra. 

Kommentar: 

Noterat.  

 

5. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra. 

Kommentar: 

Noterat. 

 

6. Kultur- och bildningsnämnden 

Sammanfattning: 

Kultur- och bildningsnämnden ställer sig positiva till detaljplanen men vill att särskild hänsyn tas till 

trafiksäkerheten för de elever som tar sig på gång- och cykelvägar till och från Lekebergsskolan under 

såväl skoltid som till och från fritidsaktiviteter som förekommer vid gymnastik och idrottshallen. Östra 

långgatan som idag är återvändsgata enligt den nya planen föreslås öppnas upp för genomgående trafik 

mot Fjugesta Letstig vilket påverkar flödet av trafiken mot skolan. Kommunfullmäktige har också 

beslutat att samla grundskoleverksamheten till det närliggande området, vilket ökar antalet elever som 

kommer röra sig i området varför säkerheten är en viktig fråga för kultur- och bildningsnämnden.  
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Kommentar: 

Trafiksäkerheten bearbetas senare i projekteringen av ny vägförbindelse.  

 

 

7. Bra kulturmiljö 

Sammanfattning: 

Bra kulturmiljö framför att samrådsredogörelsen visserligen tog upp Bra kulturmiljös synpunkter på 

detaljplanen, men att det enda som Sydnärkes byggförvaltning verkligen tog fasta på var förslaget till 

utökat planförfarande med hänvisning till riktlinjerna på sidan 39 i Lekebergs kulturmiljöprogram.  

Bra kulturmiljö framför att det efter kontakt med Sydnärkes byggförvaltning förklarades missad 

beaktning av synpunkter med byte av handläggare under planprocessen. Det meddelades att 

varsamhetsbestämmelser kommer infogas i plankartan och att text om kulturmiljön kommer finnas 

med i planbeskrivningen. Bra kulturmiljö framför att det så kallade allmänna varsamhetskravet i Plan- 

och bygglagens kapitel 8 § 17 gäller alla byggnader oavsett kulturhistoriskt värde samt att Bra 

kulturmiljö förstått att varsamhetsbestämmelser kan definieras för all bebyggelse i en detaljplan.  

I de redan nämnda riktlinjerna påpekas även att de kulturmiljöer i Lekebergs kommun som ska 

betraktas som särskilt värdefulla enliga Plan- och bygglagens kapitel 8 § 13 framgår av separata 

digitala kartor. Flera av byggnaderna som berörs av denna detaljplan är med på de digitala kartorna. 

För att förtydliga detta anser Bra kulturmiljö att det är nödvändigt att på plankartan även markera 

berörda byggnader med ett litet q vilket kan ges betydelsen ”kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt 

PBL 8:13”.  

Utöver det kan det finnas behov att definiera skyddsbestämmelser för den befintliga, kulturhistoriskt 

särskilt värdefulla bebyggelsen samt att ange utformningskrav på eventuell kommande bebyggelse 

inom detaljplaneområdet för att inte de kulturhistoriska värdena ska riskeras i framtiden.  

I övrigt hänvisar Bra kulturmiljö till de tidigare lämnade synpunkterna från samrådet för denna 

detaljplan.  

Bra kulturmiljö påtalar att trots man sedan sin tid som byggnadsantikvarie vid Lekebergs kommun 

levererat alla bilder från inventeringen som låg till grund för nämnda kulturmiljöprogram samt det 

tillhörande digitala kartmaterialet till Sydnärke byggförvaltning, verkar det fortfarande saknas rutiner 

kring planärenden som rör kulturmiljöer i Lekebergs kommun och i viss mån kanske även tid för 

förvaltningens personal att kunna tillvarata den resurs som de kulturhistoriska värdena utgör i den 

bebyggda miljön. Om dessa möjligheter hade funnits, hade detaljplanen redan i samrådsskedet tagit 
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upp kulturvärdena. Bra kulturmiljö tvekar inte att bistå Sydnärkes byggförvaltning med framtida 

professionell hjälp om så önskas.  

Kommentar: 

Planområdets kortas ned till att nu bara beröra kvarteret Mejeristen. I och med detta finns de 

byggnader som tidigare bedömdes vara skyddsvärda inte längre med i planen.  

Planhandlingarna kompletteras med text gällande kulturmiljö och bedömning om utpekade 

fastigheter.  
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Fjugesta 
46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen) Lekebergs kommun, Örebro län. 

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

Planområdet kortas ned till att bara omfatta kvarteret Mejeristen. 

Planhandlingarna kompletteras med att brandskum inte har använts vid brandstationen som finns 

öster om planområdet. 

Mellan cisterner och närmsta byggrätt regleras avståndet till minst 45 meter med hjälp av prickad 

mark.  

Planhandlingarna kompletteras med bedömning om ljusstörningar.  

Plankartan kompletteras med bestämmelse om dagvattenhantering.  

Planhandlingarna kompletteras med information kring brandstationens eventuella störningar för 

omgivande bebyggelse.  

Fjugesta Letstig planläggs som VÄG istället för GATA.  

Bestämmelser m1 ändras till utformningsbestämmelse.  

Skalorna ses över.  

Planhandlingarna kompletteras med text gällande kulturmiljö och bedömning om utpekade 

fastigheter.  

Granskningsutlåtandet har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Fanny Germer   Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 

 

Page 177 of 345



   
1 (4) 

 

Metria AB 
Esplanaden 100 
696 35 Hallsberg 
Tel: 010-121 80 00 

Fastighetsförteckning 
2020-04-03 

Aktualitetsdatum i fastighetsregistret, 2020-04-02 

Ärendenummer 
1042838 

 
Fastighetsförteckning till detaljplan för Fjugesta 46:2 m.fl. (kv Mejeristen) i Lekebergs 
kommun, Örebro län 

 
 

Beteckning på kartan Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

 
FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 
 
Fjugesta 18:1 
 

Lekebergs Kommun 
716 81 Fjugesta 
 

 

Fjugesta 46:2 
 

Lekebergsbostäder AB 
Bang 7 
716 81 Fjugesta 
 

 

 
MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET 
 
Inga kända 
 

  

 
ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET 
 
Inga kända   

 
RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 
 
Lr. 1814-49.1 
Till förmån för: Fjugesta 6:42 
 

 
Lekebergs Bioenergi AB  
Energiv 6 
716 30 Fjugesta 
 

Ledningsrätt 
Fjärrvärme 

Lr. 1814-255.1 
Till förmån för: Fjugesta 6:42 
 

 
Lekebergs Bioenergi AB  
Energiv 6 
716 30 Fjugesta 
 

Ledningsrätt 
Fjärrvärme 
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Beteckning på kartan Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
 

Lr. 1814-588.2 
Till förmån för: Telia Sonera 
Skanova Access AB 
 

 
Skanova 
Box 3010 
169 03 Solna 
 

Ledningsrätt 
Tele (opto) 

Väg 561 
Till förmån för: Trafikverket 

 
Trafikverket 
781 89 Borlänge 
 

Vägrätt 
Storgatan 

Väg 564 
Till förmån för: Trafikverket 

 
Trafikverket 
781 89 Borlänge 
 

Vägrätt 
Fjugesta Letstig 

 
FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 
 
Fjugesta 2:61 
 

Olausson, Robert Hans-Olov  
Tegelgatan 8 
716 30 Fjugesta 
 

 

 Nyströmer, Jessica Birgitta  
Tegelgatan 8 
716 30 Fjugesta 
 

 

Fjugesta 2:74 
 

Macken i Lekeberg AB  
Letstigen 17 
716 30 Fjugesta 
 

 

Fjugesta 2:94 
 

Lekebergsbostäder AB 
Bang 7 
716 81 Fjugesta 
 

 

Fjugesta 2:128 
 
 

Lekebergs Kommun  
716 81 Fjugesta 
 

 

Fjugesta 2:155 
 

Lekebergs Kommun  
716 81 Fjugesta 
 

 

 Lekebergsbostäder AB 
Bang 7 
716 81 Fjugesta 
 

Tomträtts-
innehavare 
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Beteckning på kartan Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
 

Fjugesta 2:183 
 

Waernulf, Margareta  
Tegelgatan 10 
716 30 Fjugesta 
 

 

Fjugesta 2:208 
 

Lekebergs Sparbank  
Box 66 
716 21 Fjugesta 
 

 

Fjugesta 3:143 
 

Lekebergs Kommun  
716 81 Fjugesta 
 

 

Fjugesta 25:6 
 

Vital Empowerment AB  
Box 22096 
702 03 Örebro 
 

 

Fjugesta 25:7 
 

Robustus Förvaltning AB  
Tysslinge 239 
719 92 Vintrosa  
 

 

Fjugesta 27:2 
 

Macken i Lekeberg AB  
Letstigen 17 
716 30 Fjugesta 
 

 

Fjugesta 31:1 
 

Lekebergsbostäder AB 
Bang 7 
716 81 Fjugesta 
 

 

Fjugesta 31:2 
 

Lekebergsbostäder AB 
Bang 7 
716 81 Fjugesta 
 

 

Fjugesta 33:1 
 

Fjugesta Järn & Färg AB  
Letstigen 21 
716 30 Fjugesta 
 

 

 
MARKSAMFÄLLIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 
 
Samf 
Inga ägare angivna i 
fastighetsregistret 
 

 Samfälld mark 
Outrett område 
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Beteckning på kartan Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
 

RÄTTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 
 
Lr 1814-563.1 
Till förmån för: Lekeberg Fjugesta 
6:42 

 
Lekebergs Bioenergi AB  
Energiv 6 
716 30 Fjugesta 

Ledningsrätt 
Fjärrvärme 

 
UPPLYSNING 
Utredningen saknar servitut som tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas 
eventuellt avtals- och nyttjanderättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning 
 
Fastighetsförteckningen upprättad enligt LMV-Rapport 1999:100, 5kap. 9§ PBL. 

 
 
Fastighetsförteckningen upprättad av 
 

 
 
Ida Johansson 
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

1 Lagenligt skyddad natur      
Kommer projektet ge inverkan på:

a Område med skyddad natur (naturreservat, 
landskapsbild, strandskydd, omr. med 
geografiska bestämmelser, etc.)

b Natura 2000-område  

2 Riksintresse för natur-/kultur-minnesvård eller rörligt friluftsliv        
a Område av riksintresse för naturvård

b Område av riksintresse för kulturminnesvård

c Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet 

3 Högt naturvärde      
a Område som bedömts ha högt regionalt 

naturvärde (lst:s naturvårdsplan) eller ingår 
området i kommunens naturvårdsplan

b Område som utpekas i Skogsstyrelsens 
"Skogens pärlor", tex nyckelbiotop

4 Ekologiskt särskilt känsligt område 
a Område som bedömts vara ekologiskt särskilt 

känsligt (kommunens översiktsplan)

5 Skyddsområde för vattentäkt

a Inre skyddsområde

b Yttre skyddsområde

6 Skyddsavstånd 
Kommer projektets planerade verksamhet att 
lokaliseras på för kort skyddsavstånd till:

a befintlig bebyggelse enligt rekommendationer i 
”Bättre plats för arbete” (OBS! Glöm ej djur-
hållning.)

b transport av farligt gods på väg/järnväg, enl. lst 
rapporter ”Riskhantering i detaljplane-
processen” (2006), 2003:15 ”Riskanalyser i 
detaljplane-processen”, 2003:4 ”Riktlinjer för 
riskanalyser som beslutsunderlag” och 2000:91 
”Riskhänsyn vid ny bebyggelse"

Behovsbedömning - Checklista för detaljplan

 1 (7)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

   

Detaljplan för Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och Kv. Borgmästaren)
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

7 Mark        
Kommer projektet att orsaka:

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

b skada eller förändring av värdefull geologisk 
formation

c risk för erosion

d förändrade sedimentsförhållanden i vattendrag, 
sjö eller havsområde

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

8 Luft och klimat        
Kommer projektet att orsaka:

a väsentliga luftutsläpp eller försämring av 
luftkvalitén

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

c obehaglig lukt

8.1 Områdets lokalklimat:

a kalluftssjö

b dåliga vetilationsförhållanden

c risk för besvärande vind

d dåliga ljusförhållanden

e övrigt

9 Vatten       
Kommer projektet att orsaka:

a
förändring av grundvattenkvaliteten

 2 (7)

✔

   

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

b förändring av flödesriktningen för grundvattnet

c minskning av vattentillgången i yt- eller 
grundvattentäkt/brunn

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

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

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

g att vattendom erfordras

h att gamla dikningsföretag påverkas

10 Vegetation        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändringar i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya växtarter

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

11 Djurliv        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändring i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya djurarter

d barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

e  försämring av jaktmarker

 3 (7)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

f försämring av fiskevatten

12 Buller och vibrationer        

Kommer projektet att orsaka:

a ökning av nuvarande bullernivå

b störningar i form av vibrationer

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

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

kan vara störande (bländande)

14 Mark- och vattenanvändning        

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

a nuvarande

b planerad

15 Hälsa och säkerhet        

Kommer projektet att orsaka:

a explosionsrisk

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

c risk för att människor utsätts för 
elektromagnetiska 
fält

d risk för hälsofara inklusive mental hälsa

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

f försämring för rörelsehindrade

g farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar

 4 (7)

✔

✔

Marginella ökningar av trafikbuller kan alstras 
med anledning av detaljplaneförslaget. 

✔

✔

Detaljplaneförslaget bedöms inte resultera i att 
riktvärden för buller eller vibrationer kommer 
överskridas. 

✔

✔

✔

Planförslaget fastsäller befintlig 
markanvändning samt möjliggör viss utökad 
byggrätt i området. 

✔

✔

Hela Fjugesta innehåller förhöjda 
radonförekomster i mark.

✔

✔

✔

✔

✔
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

16 Landskapsbild        

Kommer projektet att:

a försämra någon vacker utsikt eller landskapsbild

b skapa för allmänheten obehaglig landskapsbild

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

17  Rekreation , rörligt friluftsliv        

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

18 Kulturmiljö        

Kommer projektet att påverka:

a värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning 
till verksamhetsområdet

b fornlämningar

c kulturmiljön positivt i något avseende

d sammanhängande kulturmiljöer genom att skilja 
dem åt

19 Transporter/Kommunikationer        

a Kommer projektet att ge upphovtill betydande 
ökning av fordonstrafik

20 Naturresurser        

Kommer projektet att innebära:

a avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar 
naturresurs

b att mål och riktlinjer i grushållningsplanen 
motverkas

21 Miljöpåverkan från omgivningen        

a Kan befintlig miljöförstörande verksamhet 
i omgivningen ha negativ inverkan på projektet

 5 (7)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Inga skyddsvärda fornminnen eller annan 
skyddsvärd kulturmiljö finns registrerat inom 
planområdet. 

✔

✔

✔

Trafikmängderna kan komma att utökas men 
bedöms inte ge upphov till betydande ökning 
av fordonstrafik.

✔

✔

✔

Identifierade möjliga förorenade områden strax 
utanför planområdet bedöms inte utgöra risk 
för föroreningar mot närliggande fastigheter 
eller recipienter. 
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

22 Långsiktiga miljömål        

Finns det risk att projektet strider mot:

a centrala miljömål

b regionala miljömål

c lokala miljömål

23 Kretslopp        

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

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

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

c Minskas eller skadas naturens mångfald

d Är resursomsättningen ineffektiv/ökar 
resursslöseriet

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

begränsade med tillsammans kan vara 
betydande

25 Kommunalt VA och värme        

Kommer projektet att anslutas till kommunalt:

a vatten

b avlopp

c fjärrvärme

 6 (7)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Planområdet är anslutet till kommunalt VA. 

✔

Planområdet är anslutet till kommunalt VA. 

✔

Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet.

Page 187 of 345



Sammanfattning

Ort Datum

Namn

Titel

 7 (7)

Enligt 4 kap 34 § PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. För att klargöra detta ska en behovsbedömning göras enligt bil 2 och 4 i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Detta är en sådan behovsbedömning, och slutsatsen är att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras.

Askersund 2018-05-03

Jonas Kinell

Planarkitekt
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SAMMANFATTNING 
En om- och tillbyggnad planeras av den befintliga bensinstationen OKQ8 i centrala 
Fjugesta vilket föranleder att detaljplanen för området behöver ändras. Med anledning 
av anläggningens hantering av brandfarliga vätskor i form av bensin, diesel och etanol 
samt eventuellt framtida hantering av brandfarliga gaser i form av gasolflaskor har 
Brandskyddslaget fått i uppdrag att göra en riskutredning avseende närhet till kring-
liggande bebyggelse. 

Krav på riskutredning framgår bland annat av Lag (1988:868) om brandfarliga och 
explosiva varor där det anges att den som yrkesmässigt hanterar brandfarliga varor se 
till att det finns en tillfredställande utredning om riskerna för brand eller explosion. 
Utöver lagstiftningen finns även ett antal föreskrifter och allmänna råd som beaktas i 
riskutredningen. Vidare anges av Länsstyrelsen i Örebro län att de rekommendationer 
som anges av Länsstyrelsen i Stockholms län avseende riskhänsyn vid ny bebyggelse 
ska tillämpas för den aktuella planändringen.  

I riskutredningen identifieras riskkällor förknippade med den planerade hanteringen av 
brandfarliga vätskor samt eventuell framtida hantering av brandfarliga gaser. Utifrån de 
identifierade riskkällorna har möjliga olycksscenarier tagits fram och en uppskattning 
av riskernas omfattning gjorts. Vid uppskattning av riskernas omfattning förutsätts att 
hanteringen av brandfarliga gaser och vätskor sker enligt gällande föreskrifter och all-
männa råd vilket innebär att avseende påverkan på kringliggande bebyggelse/skydds-
objekt beaktas endast avstånd till riskkällor. Avstånden ska vara så stora att betryggande 
skydd erhålls och ska i huvudsak begränsa risken för brand och explosion i 
anläggningen vid brand i omgivningen, begränsa brandspridning inom anläggningen 
och till kringliggande skyddsobjekt i omgivningen samt göra det möjligt att utrymma 
området kring anläggningen innan kritiska förhållanden uppstår. 

Resultatet av riskuppskattningen visar att med avseende på risker förknippade med han-
tering av brandfarliga vätskor så är avstånd till skyddsobjekt utanför bensinstationens 
område så pass stora att betryggande skydd erhålls. Dock understiger avstånden inom 
bensinstationen de rekommenderade vad gäller butikslokalens läge i förhållande till 
lossningsplatsen. För att avgöra behov och omfattning av åtgärder har därför en 
detaljerad analys av risker förknippade med lossningsplatsen gjorts. Resultatet av denna 
visar att det föreligger risk för brandspridning till butikslokalen vid en pölbrand på 
lossningsplatsen och att åtgärder därför behöver vidtas för att uppfylla kravet på att 
brandspridning till byggnader inom anläggningen ska begränsas. 

När det gäller risker förknippade med eventuell framtida försäljning av brandfarliga 
gaser behöver placering och utformning av förråd för lösa behållare beaktas, främst 
med avseende på närhet till intilliggande äldreboende. 

För att uppnå erforderligt skydd för kringliggande bebyggelse/skyddsobjekt ges 
följande rekommendationer/förslag på åtgärder: 
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• För att förhindra brandspridning till butikslokal utförs butikslokalens yttervägg 
inklusive eventuella glaspartier mot lossningsplats i brandteknisk klass EI 60 med 
obrännbart fasadmaterial.  

• Eventuella förråd för brandfarliga vätskor ska placeras så att avståndet till 
skyddsobjekt överstiger 25 meter. Alternativt ska förrådet utföras i lägst 
brandteknisk klass EI 60. 

• Eventuella förråd för brandfarliga gaser utförs i brandteknisk klass EI 60. Om 
hanteringen överstiger 1 m3 (1000 liter) ska förrådet placeras så att ett 
skyddsavstånd på 50 meter till intilliggande äldreboende erhålls samt 3 meter till 
övriga byggnader. 

Under förutsättning att dessa åtgärder vidtas är bedömningen att tillfredställande skydd 
till kringliggande bebyggelse och skyddsobjekt erhålls med avseende på risker för-
knippade med hantering av brandfarliga vätskor och gaser på OKQ8 i Fjugesta.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
En om- och tillbyggnad planeras av den befintliga bensinstationen OKQ8 i 
centrala Fjugesta vilket föranleder att detaljplanen för området behöver ändras. 
Vid samråd för detaljplaneändringen inkom Länsstyrelsen i Örebro län med 
yttrande [1] om att erforderliga riskutredningar avseende risker förknippade med 
bensinstationen saknas. Med anledning av detta yttrande har Brandskyddslaget 
fått i uppdrag att upprätta en riskutredning för detaljplaneändringen. 

Krav på riskutredning framgår bland annat av Lag (1988:868) om brandfarliga 
och explosiva varor [2] där det anges att den som yrkesmässigt hanterar brand-
farliga varor ska se till att det finns en tillfredställande utredning om riskerna för 
brand eller explosion. Utöver detta anges av Länsstyrelsen i Örebro län att de 
rekommendationer som anges av Länsstyrelsen i Stockholms län avseende 
riskhänsyn vid ny bebyggelse [3] ska tillämpas för den aktuella planändringen. 
Detta innebär bland annat att om bebyggelse finns inom 100 meter från eta-
blering av en bensinstation ska en riskanalys utgöra ett av beslutsunderlagen i 
planärendet. 

På bensinstationen hanteras i dagsläget brandfarlig vara i form av bensin och 
diesel. I samband med om- och tillbyggnaden planeras även för försäljning och 
hantering av etanol samt eventuellt gasolflaskor. 

1.2 Syfte 
Syftet med riskutredningen är att identifiera risker förknippade med hantering av 
brandfarlig vara på aktuell bensinstation, uppskatta riskernas omfattning och 
värdera denna samt ange vilka eventuella riskreducerande åtgärder som är 
nödvändiga för att verksamheten ska kunna bedrivas. 

1.3 Omfattning 
Riskutredningen omfattar endast riskkällor förknippade med hantering av 
brandfarliga varor på den aktuella bensinstationen, med avseende på påverkan 
på kringliggande bebyggelse. Med påverkan menas i huvudsak akuta 
konsekvenser för liv hos människor som vistas i omgivningen.  

I utredningen behandlas inte identifierade riskkällor inom verksamheten i för-
hållande till varandra. Detta behandlas i en separat utredning, bl.a. med avseende 
på utformning av aktuella riskkällor. Det förutsätts dock i denna riskutredning 
att hanteringen av brandfarliga varor kommer att ske på sådant sätt att gällande 
lagstiftning och föreskrifter uppfylls. 

I utredningen har hänsyn inte tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga 
ämnen eller buller. 
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1.4 Underlag 
Underlag för riskutredningen utgörs av samrådshandling upprättad av KJ Plan-
konsult [4], ritningsunderlag av FöreByggarna daterade 2007-10-08 samt en 
inventering av omkringliggande bebyggelse samt infrastruktur. 

1.5 Metod 
Riskutredningen kommer att utföras i enlighet med den metodik som anges i 
Räddningsverkets (tidigare Sprängämnesinspektionens) författningssamling: 
Allmänna råd till Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om 
hantering av brandfarliga vätskor [5] (se figur 2.1). 

Utredningen inleds med en inventering av riskobjekt i samband med den pla-
nerade verksamheten som kan påverka kringliggande bebyggelse. För de identi-
fierade riskkällorna görs sedan en kvalitativ bedömning av hur dess placering 
och utformning i förhållande till kringliggande skyddsobjekt medför att gällande 
lagstiftning uppfylls eller inte. Om resultatet av den inledande analysen visar att 
hanteringen inte uppfyller gällande lagstiftning eller om det förekommer för-
hållanden som innebär att betryggande skydd inte erhålls görs en detaljerad 
utredning med avseende på förväntade konsekvenser.  

Metodiken beskrivs mer i detalj i kapitel 3. 

1.6 Internkontroll 
Utredningen omfattas av Brandskyddslagets internkontroll i enlighet med före-
tagets kvalitetssystem. Detta innebär en granskning av en annan konsult vid 
företaget av rimligheten i de bedömningar som gjorts och de slutsatser som 
dragits. 

Signatur i kolumnen för internkontroll i dokumentationen, sid 2, bekräftar 
kontrollen. 

1.7 Revideringar 
Detta utgör en första utgåva av utredningen och innehåller därför inga 
revideringar. 
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2 LAGSTIFTNING OCH RIKTLINJER 

2.1 Lagstiftning 
I Lag (SFS 1988:868) om brandfarliga och explosiva varor [2] sägs att bygg-
nader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras 
skall vara inrättade så att de är betryggande ur brand- och explosionssynpunkt 
och förlagda på sådant avstånd ifrån omgivningen som behövs med hänsyn till 
hanteringen (6 §). Den som bedriver verksamhet, i vilken ingår yrkesmässig 
hantering av brandfarliga varor, skall se till att det finns tillfredsställande 
utredning om riskerna för brand eller explosion i verksamheten och om de 
skador som därvid kan uppkomma (9 §). 

Med hantering avses enligt lagen tillverkning, bearbetning, behandling, för-
packning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, salu-
förande, underhåll, överlåtelse och jämförliga förfaranden. 

Vidare anges i Plan- och bygglagen (1987:10) att bebyggelse skall lokaliseras 
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas 
hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet av 
skydd mot uppkomst av olika olyckor. 

2.2 Föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer 
2.2.1 Räddningsverket 

Räddningsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om brandfarliga 
och explosiva varor och enligt Förordning (SFS 1988:1145) om brandfarliga 
och explosiva varor [6] får de föreskriva om ytterligare föreskrifter än de som 
anges i SFS 1988:868. 

Avseende hantering av brandfarliga vätskor och brännbara gaser har Räddnings-
verket (tidigare Sprängämnesinspektionen) upprättat ett flertal olika föreskrifter 
som är aktuella att beakta i samband med upprättande av en riskutredning. Före-
skrifter (med tillhörande allmänna råd) som kommer att beaktas i denna riskut-
redning är: 

• SÄIFS 2000:2 om hantering av brandfarliga vätskor [5] 

• SÄIFS 1998:7 om brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i SÄIFS 
2000:3 [7] 

• SRVFS 2004:7 om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga 
gaser och vätskor [8] 

Utöver de tillhörande allmänna råden till ovanstående föreskrifter har Rädd-
ningsverket upprättat särskilda Allmänt råd (SÄIFS 1997:8) om hur före-
skrifterna om hantering av brandfarliga gaser och vätskor bör tillämpas vid 
bensinstationer [9]. 
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Innehåll riskutredning 

I det allmänna rådet framgår bland annat att en riskutredning bör innehålla risk-
analys, riskbedömning, förslag till riskreducerande åtgärder samt eventuell 
komplettering för att studera om de föreslagna åtgärderna reducerar riskerna. En 
principskiss av innehåll/metodik redovisas i figur 2.1. Vid upprättandet av denna 
riskutredning kommer denna metodik att användas. 

 
Figur 2.1. Principschema för riskutredning (Källa SÄIFS 2000:2) 

Hantering av brandfarliga vätskor och gaser 

Med avseende på hantering av brandfarliga vätskor och gaser anges det i 
Räddningsverkets föreskrifter vilka krav som gäller för bl.a. utförande och 
utformning. För att föreskrifterna (och gällande lagstiftning) ska anses vara 
uppfyllda så ska hanteringen ske enligt dessa krav. 

Kraven omfattar bl.a. följande faktorer: 

• Konstruktions- och kontrollkrav för lösa behållare, cisterner etc. 

• Placering, skydd och skötsel 

• Förvaringsplatsens utformning (inkl. invallning etc.) 

• Brandteknisk avskiljning 

• Skydd mot spill och läckage 

• Fyllning och tömning 

• Förebyggande åtgärder mot explosiv atmosfär 

• Avstånd 

Utöver Räddningsverkets föreskrifter så finns det ytterligare en föreskrift som 
behöver beaktas med avseende på punkten avstånd, nämligen Elsäkerhetsverkets 
Starkströmsföreskrifter [10]. I dessa anges rekommendationer avseende minsta 
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horisontella avstånd mellan elkraftledningar och riskområden för brandfarlig 
vara. Med riskområde menas den luftvolym som kan innehålla brännbara 
bränsle-luftblandningar till följd av hanteringen. Rekommenderade avstånd 
enligt starkströmsföreskrifterna redovisas i tabell 2.1.  
Tabell 2.1. Rekommendationer om minsta horisontella avstånd mellan spänningsförande ledare 
och riskområde med brandfarlig vara som normalt bedöms ge betryggande säkerhet [10]. 

Konstruktionsspänning (kV) Avstånd till riskområde med brandfarlig vara med hänsyn till 
risken för elektrostatisk uppladdning 

12,0-72,5 15 m 

82,5 30 m 

145-170 30 m 

245 45 m 

420 60 m 

Påverkan på aktuellt projekt 

Enligt tidigare omfattar denna riskutredning enbart riskkällor förknippade med 
hantering av brandfarliga vätskor och gaser med avseende på påverkan på 
kringliggande bebyggelse. Det förutsätts att hanteringen kommer att ske på 
sådant sätt att gällande lagstiftning och föreskrifter uppfylls, vilket innebär att 
utredningen enbart kommer att beakta den sista av ovanstående faktorer, 
nämligen avstånd. 

Enligt föreskrifterna för hantering av brandfarliga vätskor respektive gaser i 
cisterner och lös behållare så ska avstånden mellan anläggningar för brandfarliga 
vätskor respektive gas och kringliggande objekt vara så stora att betryggande 
skydd erhålls. Avstånden ska i huvudsak: 

• begränsa risken för brand och explosion i anläggningen vid brand i 
omgivningen 

• begränsa risken för brandspridning inom anläggningen 

• begränsa risken för brandspridning till kringliggande skyddsobjekt i 
omgivningen 

• göra det möjligt att utrymma området kring anläggningen innan kritiska 
förhållanden uppstår 

Enligt tidigare har Räddningsverket har tagit fram allmänna råd till sina 
föreskrifter samt dessutom särskilda allmänna råd om hur föreskrifterna bör 
tillämpas vid bensinstationer. De allmänna råden beaktar bl.a. riktvärden på 
förbudsområden och avstånd till riskkällor som normalt innebär att man 
uppfyller de krav som anges i föreskrifterna avseende betryggande skydd. 
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2.2.2 Riktlinjer vid fysisk planering 
Enligt samrådsyttrande ska den rapport som tagits fram avseende riskhänsyn vid 
fysisk planering av Länsstyrelsen i Stockholms Län [3] beaktas vid om- och 
tillbyggnaden av bensinstationen i Fjugesta. I rapporten anges bl.a. hur nära en 
väg för transport av farligt gods och järnväg som ny bebyggelse kan planeras 
samt vad man bör ta hänsyn till vid nyplanering av bensinstationer. Vidare anges 
skyddsavstånd från bensinstationer inom vilka bebyggelse endast kan tillåtas om 
riskanalys visar på att risknivån är acceptabel med hjälp av riskreducerande 
åtgärder. Kortfattat innebär riktlinjera att: 

• Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 meter från en bensinstation bör und-
vikas. 

• Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter när-
mare än 50 meter från en bensinstation bör undvikas. 

• Ambitionen vid nyplanering bör alltid vara att hålla ett avstånd på 100 meter 
från en bensinstation till bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus. 

Riskanalys ska alltid utföras som del av beslutsunderlaget om bensinstation 
planeras närmare än 100 meter från kringliggande bebyggelse. 
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3 PLANERING AV UTREDNINGEN – METODIK 
Enligt ovan följer föreliggande riskutredning det principschema som återfinns i 
figur 2.1. I detta avsnitt redogörs mer i detalj för de olika momenten/metodiken i 
utredningen 

3.1 Identifikation av riskkällor 
Som ett första steg i riskutredningen genomförs en inventering av vilka risk-
källor som förknippas med den aktuella hanteringen av brandfarliga vätskor och 
gaser på bensinstationen. Inventeringen utgår från beskrivning av den planerade 
hanteringen vilket redovisas i kapitel 4 - Definition av systemet. 

Inventeringen resulterar i en sammanställning av aktuella riskkällor samt en 
identifiering av vilka olycksrisker som kan förknippas med respektive riskkälla. 
Identifieringen av olycksrisker kommer att begränsas till sådana som bedöms 
kunna påverka personsäkerheten i kringliggande bebyggelse/skyddsobjekt. 

3.2 Uppskattning av risk 
3.2.1 Inledande utredning (kvalitativ) 

Den inledande riskuppskattningen utförs kvalitativt och omfattar en bedömning 
av om gällande föreskrifter uppfylls. Bedömningen utgår från en jämförelse av 
den planerade hanteringen av brandfarliga vätskor och gaser i förhållande till 
Räddningsverkets allmänna råd och gällande föreskrifter. I de fall som hanter-
ingen motsvarar de allmänna råden anses hanteringen vara betryggande och i 
enlighet med föreskrifterna. Något behov av vidare utredning eller säkerhets-
höjande åtgärder krävs inte i detta fall. 

Om det förekommer faktorer eller riskkällor som ej uppfyller de allmänna råden 
så ska en detaljerad utredning utföras för att visa att föreslagen utformning 
uppfyller gällande föreskrifter med avseende på krav på betryggande hantering.  

3.2.2 Detaljerad utredning (kvantitativ) 
En mer detaljerad utredning av identifierade riskkällor genomförs enligt ovan 
om det visar sig att hanteringen av brandfarliga vätskor och gaser ej sker i 
enlighet med de allmänna råden eller om det förekommer förhållanden som ej 
innebär att de allmänna råden medför betryggande skydd. 

I och med det relativt begränsade antalet riskkällor som förknippas med hante-
ringen av brandfarlig vara på en bensinstation omfattar den kvantitativa upp-
skattningen inledningsvis enbart bedömningar av olycksriskernas konsekvenser. 
Konsekvensberäkningar utförs med avseende på kringliggande bebyggelse, 
vilket innebär att hänsyn tas till avståndet mellan riskkällor och bebyggelse. 

I de fall som de studerade olycksriskerna bedöms kunna medföra konsekvenser i 
form av personskador eller dödsfall inom kringliggande bebyggelse så komplet-
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teras konsekvensberäkningarna med beräkningar av olyckornas frekvens. Detta 
för att få en mer nyanserad bild av den sammanlagda risknivån samt ett bättre 
underlag för värderingen av risknivån. 

Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat 
eller uttryckt i någon idag gällande lagstiftning. I SRV:s publikation ”Värdering 
av risk” [11] ges dock förslag på riskkriterier för riskmåtten individrisk och 
samhällsrisk vilka redovisas i tabell 3.1. 
Tabell 3.1. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk. 

Riskkriterier Individrisk Samhällsrisk 

Övre gräns för område där risker under vissa 
förutsättningar kan tolereras 10-5 F=10-4 per år för N=1 med lutning på 

FN-kurva: -1 

Övre gräns för områden där risker kan anses 
vara små 10-7 F=10-6 per år för N=1 med lutning på 

FN-kurva: -1 

Både avseende individrisk och samhällsrisk anges en övre och en undre gräns. 
Risker över den övre gränsen anses som oacceptabla medan risker under den 
nedre gränsen bedöms som acceptabla. Området mellan kriterierna benämns 
ALARP-området (As Low As Reasonably Possible). I detta område ska man 
sträva efter att med rimliga medel sänka riskerna, d.v.s. att kostnaderna för 
åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till den riskreducerande effekt som 
erhålls. 

I de fall där det, utifrån använda acceptanskriterier, visar sig att risknivån är 
oacceptabelt hög anges förslag på lämpliga riskreducerande åtgärder. Förslag till 
åtgärder ges även i de fall där risknivån befinner sig i gråzonen mellan 
acceptabla och oacceptabla risker, ALARP (As Low As Reasonably Possible). I 
vilken utsträckning åtgärder vidtas i detta fall beror till stor del på kostnads-
effektiviteten i föreslagna lösningar.  
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4 DEFINITION AV SYSTEMET - 
OBJEKTSBESKRIVNING 

4.1 Bensinstation 
Den aktuella bensinstationen ligger i centrala Fjugesta och är belägen mellan 
Storgatan och Östra Långgatan, söder om Letstigen. Bensinstationen har funnits 
på platsen sedan början av 30-talet men på grund av strängare miljökrav krävs 
nu en om- och tillbyggnad för att verksamheten ska kunna fortsätta. Det som 
främst påverkat behovet av en om- och tillbyggnaden är pumparnas placering 
där man i dagsläget i vissa lägen behöver stå på gångbanan mot Letstigen för att 
tanka. I förslaget för om- och tillbyggnad kommer delar av den befintliga 
anläggningen att rivas och ersättas med en ny butiks- och lagerdel samt ny tvätt-
hall. Befintliga pumpar (mätarskåp) flyttas in från Letstigen och förses med 
skärmtak.   

Bensinstationens placering och delar i förhållande till omgivningen redovisas i 
figur 4.1.  

 
Figur 4.1 Föreslagen om- och tillbyggnad, illustrationsskiss, KJ Plankonsult maj 2008. 
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4.1.1 Hantering av brandfarlig vara 
På bensinstationen hanteras i dagsläget drivmedel i form av bensin och diesel 
men i samband med om- och tillbyggnaden planeras även försäljning av etanol 
(E85). Utöver detta hanteras även brandfarlig vätska i form av spolarvätska, 
tändvätska m fl. Bensin och etanol utgör brandfarliga vätskor klass 1, vilket 
innebär att de är mycket brandfarliga och har en flampunkt som understiger 
21°C. Diesel utgör brandfarlig vätska klass 3, vilket innebär en något högre 
flampunkt och därmed även en begränsad antändlighet i förhållande till bensin 
och etanol. Det finns i dagsläget 3 nedgrävda cisterner för bensin (två om 15 m3 
och en om 10 m3) och 1 cistern för diesel om 15 m3. Cisternernas placering 
framgår av figur 4.1 Vid om- och tillbyggnaden kommer även en cistern för E85 
att installeras med placering i anslutning till befintliga cisterner. Cisternerna för 
bensin och etanol kopplas till mätarskåp under skärmtak och befintlig diesel-
pump i anslutning till påfyllning planeras att behållas. 

Det finns i dagsläget inte någon försäljning eller hantering av brännbar gas på 
bensinstationen men det kan bli aktuellt med försäljning av gasol i gasflaskor i 
framtiden. Något förslag på placering av förvaring för gasflaskor finns dock inte 
i aktuella skisser för om- och tillbyggnaden. Med hänsyn till den risk som 
hantering av brännbar gas kan utgöra tas den dock upp som en risk i den 
fortsatta utredningen. 

Enligt uppgift från bensinstationens föreståndare kommer drivmedelstransporter 
till bensinstationen ca var 5:e dag vilket motsvarar ca 70 transporter per år [12]. 
Leverans sker normalt med tankbilar med släp vilka totalt rymmer ca 50 m3.  

Gällande eventuell gasolförsäljning så levereras den normalt i flaskor. En 
bensinstation med gasolförsäljning erhåller normalt en transport per 1-2 veckor 
vilket motsvarar 25-50 transporter per år. 

4.2 Kringliggande bebyggelse och skyddsobjekt 
Kringliggande bebyggelse redovisas i figur 4.1. Den närmaste bebyggelsen ut-
görs främst av bostadsbebyggelse (benämnda bostad A, B respektive C) med 
undantag för en färghandel samt ett äldreboende på andra sidan Letstigen. I 
hörnet Storgatan finns även ett gatukök.  

4.2.1 Infrastruktur 
Bensinstationen ligger enligt figur 4.1 i korsningen mellan Fjugesta letstig och 
Storgatan. Både Fjugesta letstig och Storgatan har ett körfält i vardera riktning 
med en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Vägarna och dess anslutning till 
bensinstationen har sedan tidigare varit föremål för diskussion då det har saknats 
tydliga in- och utfarter samt parkeringsmöjligheter till området. Som tidigare 
nämnts har det för att kunna nyttja vissa pumpar varit nödvändigt att stå på 
gångbanan mot Fjugesta letstig. I samband med om- och tillbyggnaden kommer 
pumparna flyttas in ca 13 meter från Fjugesta Letstig och där pumparna tidigare 
var placerade planeras för någon form av barriär (mur, staket, låga buskar eller 
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liknande) vilket medför att in- och utfarter markeras tydligare. Även mot Stor-
gatan kommer in- och utfart utformas på ett tydligare sätt.  

I samband med planarbetet har det diskuterats om in- och utfarten mot Fjugesta 
Letstig kan tas bort. Detta ska dock undvikas med hänsyn till att utfarten 
kommer att användas av tankbilar för lossning. Lossningsplatser ska enligt [9] 
utformas så att tankfordonet med lätthet kan köra till och från uppställnings-
platsen utan att backa.  
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5 IDENTIFIERING AV RISKKÄLLOR 
Utifrån den i avsnitt 4 beskrivna hanteringen av brandfarliga vätskor och gaser 
på OKQ8 i Fjugesta redovisas nedan identifierades riskkällor. Riskidenti-
fieringen utgår från riskkällor/komponenter som behandlas i Räddningsverkets 
allmänna råd för hantering av brandfarliga vätskor och gaser. Vidare identifieras 
olycksscenarier som kan förknippas med de olika riskkällorna.  

Identifieringen av riskkällor och olycksscenarier delas upp med avseende på 
hanteringen av brandfarliga vätskor respektive eventuell hantering av brand-
farliga gaser (gasol).  

5.1 Brandfarlig vätska 
5.1.1 Identifierade riskkällor 

1. Cisterner med klass 1-vätska (bensin och etanol) respektive cistern med 
klass 3-vätska (diesel) under mark med pejlförskruvning och 
avluftningsrör 

2. Mätarskåp (pumpar) för tankning av bensin, etanol och diesel  

3. Lossningsplats för lossning av bensin, etanol och diesel 

4. Förråd/Skåp för förvaring av lösa behållare med brandfarliga vätskor ur 
olika klasser (t.ex. spolarvätska, tändvätska) 

5. Tankbil för leverans av brandfarliga vätskor till cisterner samt lastbil för 
leverans av lösa behållare till förråd/skåp 

5.1.2 Identifierade olycksscenarier 
De olycksscenarier som förknippas med hantering av brandfarlig vätska är i 
huvudsak brandscenarier där vätska antänds på grund av läckage alternativt till 
följd av utvändig brandpåverkan på en hel behållare. Med hänsyn till klass 1-
vätskors låga flampunkt kan även ånga antändas. Följande olycksscenarier 
bedöms aktuella med avseende på hantering av brandfarliga vätskor: 

1. Bensin och etanol (klass 1-vätska) 

a. Utsläpp av gas/ånga från cisternens avluftningsrör m.m. som kommer 
i kontakt med tändkälla 

b. Utsläpp av vätska vid tankning, lossning eller olycka med tankfordon 
som kommer i kontakt med tändkälla 

c. Läckage av vätska från rörledningar eller tankfordon som kommer i 
kontakt med tändkälla 
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2. Diesel (klass 3-vätska) 

a. Utsläpp av vätska vid tankning, lossning eller olycka med tankfordon 
som kommer i kontakt med tändkälla. 

b. Läckage av vätska från rörledningar eller tankfordon som kommer i 
kontakt med tändkälla 

3. Övriga brandfarliga vätskor 

a. Utsläpp av vätska eller gas/ånga (vid klass 1-vätska) från lös 
behållare som kommer i kontakt med tändkälla 

b. Behållare utsätts för yttre brandpåverkan 

5.2 Brandfarlig gas (gasol) 
5.2.1 Identifierade riskkällor 

1. Förråd/skåp för förvaring av lösa behållare med gasol 

2. Lastbil för leverans av lösa behållare (gasflaskor) till förråd/skåp  

5.2.2 Identifierade olycksscenarier 
Olycksscenarier vid hantering av brandfarlig gas är i likhet med brandfarlig 
vätska olika varianter av brandscenarier, antingen antändning av gas i samband 
med läckage alternativt till följd av yttre brandpåverkan på gasbehållare. 

Följande olycksscenarier bedöms relevanta att beakta i samband med eventuell 
hantering av brandfarlig gas: 

1. Utsläpp/läckage av gas från tappad gasflaska eller vid olycka med lastbil 
som kommer i kontakt med tändkälla 

2. Behållare utsätts för yttre brandpåverkan 
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6 UPPSKATTNING AV RISKERNAS OMFATTNING 
I detta avsnitt görs en kvalitativ uppskattning av de identifierade riskernas om-
fattning med avseende på påverkan på kringliggande bebyggelse. Påverkan be-
döms enligt tidigare endast med avseende på avstånd mellan riskkällor och 
bebyggelsen då hanteringen i övrigt förutsätts uppfylla gällande lagar och före-
skrifter. 

I figur 6.1 markeras aktuella riskkällor enligt följande: 

1. Lossningsplats för bensin, etanol, diesel samt avluftningsrör och pejlför-
skruvning till cisterner. 

2. Mätarskåp (pumpar) för bensin och etanol 

Placering av skåp för brandfarlig gas eller vätska (spolarvätska etc.) är inte 
fastställd och därför ej markerad i figuren. Mätarskåp för diesel tas inte med som 
riskkälla då detta inte bedöms utgöra någon risk för kringliggande bebyggelse, 
se vidare avsnitt 6.1.1. 

 
Figur 6.1 Planerad utformning av bensinstation med riskkällor markerade 

Avstånden mellan anläggningar för brandfarlig vätskor respektive gas och kring-
liggande bebyggelse ska enligt gällande föreskrifter vara så stora att be-
tryggande skydd erhålls. Uppskattningen av riskernas omfattning utförs utifrån 

1 

2 
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de rekommenderade minsta avstånd mellan riskkällor och skyddsobjekt som 
enligt Räddningsverkets allmänna råd normalt innebär betryggande skydd i 
enlighet med gällande föreskrifter. Som ovan delas riskuppskattningen in dels 
med avseende på hanteringen av brandfarlig vätska och dels med avseende på 
brandfarlig gas. Vidare görs i avsnitt 6.3 en bedömning med avseende på de 
riktlinjer som getts av Länsstyrelsen i Stockholms län gällande riskhänsyn vid 
fysisk planering [3]. 

6.1 Brandfarlig vätska 
6.1.1 Bedömningskriterier 

Uppskattningen av riskernas omfattning kommer att utföras med avseende på de 
rekommenderade avstånd mellan riskkällor och skyddsobjekt som anges i [9] (se 
tabell 6.1) respektive [5] (se tabell 6.2). Dessutom beaktas kravet på att det inom 
12 meter från riskkällorna ska gälla totalt rökförbud och förbud att tända eller 
införa eld [9]. Det har inte identifierats någon elledning som innebär att Stark-
strömsföreskrifterna och de avstånd som anges i tabell 2.1 behöver beaktas.  

Tabell 6.1 Rekommenderade avstånd i meter till vissa riskkällor vid en bensinstation [9]. 
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Tabell 6.2 Rekommenderade avstånd mellan olika skyddsobjekt och brandfarlig vätska i cistern 
eller lös behållare (V är volym i kubikmeter) [5]. 

 
De avstånd som anges i tabell 6.1 omfattar riskkällor vid hantering av bensin. 
Etanol (E85) bedöms normalt som jämförbar med bensin med avseende på 
brandrisken och de rekommenderade avstånden beaktas därför även avseende 
E85. 

I [9] anges inget förbudsområde eller rekommenderade avstånd med avseende 
på komponenter för dieselhantering på en bensinstation (med undantag för rök-
förbud). Det finns inte heller några övriga dokument som anger rekommen-
derade avstånd från anläggningar med diesel, med undantag för cisterner och 
lösa behållare ovan mark. Orsaken till att t.ex. mätarskåp och lossningsplats för 
diesel inte innebär samma behov av skyddsavstånd och förbudsområde som 
bensin och etanol är att diesel utgör brandfarlig vätska klass 3 (flampunkt > 
65°C). Detta innebär att vätskan inte är lika lättantändlig som t.ex. bensin och 
etanol och att den behöver värmas upp innan den antänder. Detta medför en 
mycket låg sannolikhet för antändning av t.ex. en gnista, tändsticka eller 
cigarett. Då dieselcisternen är placerad under mark bedöms det inte förekomma 
någon riskkälla förknippad med dieselhanteringen som kan påverka 
kringliggande bebyggelse. 

De avstånd som anges i tabell 6.2 avser lösa behållare som inte är placerade i 
utrymmen som är brandtekniskt avskilda. Placering och utformning av 
förråd/skåp för brandfarliga vätskor är inte fastställt men i bedömningen 
förutsätts total volym brandfarlig vätska klass 1 understiga 3 m3 samt att de är 
placerade i utrymmen som inte är brandtekniskt avskiljda. 

6.1.2 Bedömning 
I tabell 6.3 redovisas uppmätta avstånd mellan kringliggande bebyggelse 
(skyddsobjekt) och riskkällor. Skyddsobjekten bedöms enligt följande: 
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• Bostäder  A-byggnadi/Byggnad i allmänhet 

• Färghandel  A-byggnad/Byggnad i allmänhet 

• Äldreboende A-byggnad/Svårutrymd lokal 

• Gatukök  A-byggnad/Byggnad i allmänhet 

• Butikslokal B-byggnadii/Byggnad i allmänhet 
Tabell 6.2 Ungefärliga avstånd mellan riskkällor och skyddsobjekt, ifylld ruta innebär att 
rekommenderat avstånd inte uppnås. 

Skyddsobjekt Riskkällor 

Bostad 
A 

Bostad 
B 

Bostad 
C 

Färg 
handel 

Äldre- 
boende 

Gatu- 
kök 

P-
platser 

Butiks-
lokal 

1. Avluftnings- 
rörs mynning 

50 m 50 m 40 m 65 m 40 m 45 m 45 m 10 m 

2. Mätarskåp 
 

60 m 60 m 65 m 50 m 30 m 20 m 20 m 4 m 

3. Pejlför- 
skruvning 

50 m 50 m 40 m 65 m 40 m 45 m 45 m 8 m 

4. Lossnings- 
plats 

50 m 50 m 40 m 65 m 40 m 45 m 45 m 8 m 

5. Förråd lösa 
behållare 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Enligt tabellen ovan uppfylls rekommenderade skyddsavstånd för alla skydds-
objekt förutom själva butikslokalen. För butikslokalen uppfylls inte rekommen-
derade skyddsavstånd till lossningsplats. Om inte lossningsplatsen kan flyttas så 
att erforderligt avstånd uppnås behöver andra riskreducerande åtgärder vidtas.  

6.2 Brandfarlig gas (gasol) 
6.2.1 Bedömningskriterier 

Det planeras i dagsläget inte för försäljning och hantering av brandfarlig gas 
(gasolflaskor) på bensinstationen och således inte heller någon föreslagen pla-
cering av förråd för gasflaskor. Då gasolförsäljning är vanligt förekommande på 
bensinstationer tas denna hantering ändå upp som en riskkälla för att ge underlag 
för fortsatt utveckling/utformning av bensinstationen. I tabell 6.3 anges rekom-
menderade avstånd mellan skyddsobjekt och lösa behållare för brandfarlig gas 
vilka är hämtade från [7]. Om försäljning av gasolflaskor blir aktuell kan det 
förutsättas att hanteringen understiger 1 m3 (1000 liter) 

                                  
i A-byggnad är en byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas människor som 
saknar anledning att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor. 
ii B-byggnad är en byggnad i vilken vanligen endast vistas människor som kan förutsättas känna till 
förekommande hantering av brandfarliga gaser och vätskor. 
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Tabell 6.5. Rekommenderade avstånd mellan lösa behållare med brandfarlig gas och 
skyddsobjekt [7]. 

 

Av tabellen konstateras att det för alla skyddsobjekt utom äldreboendet går att 
placera ett förråd med gasolflaskor (skyddsavstånd 3 meter) så att erforderligt 
skydd uppnås. För äldreboendet krävs dock att förrådet skiljs av i lägst brand-
teknisk klass EI 60 för att erforderligt skydd ska uppnås. Med ett förråd utfört i 
brandteknisk klass EI 60 är det dessutom möjligt att placera förrådet utan krav 
på skyddsavstånd till skyddsobjekt. Detta förutsätter dock att försäljningsvol-
ymen understiger 1 m3. Önskas en större försäljningsvolym krävs att förrådet 
dels skiljs av i brandteknisk klass EI 60, dels placeras på 50 meters avstånd från 
äldreboendet samt minst 3 meter från övriga skyddsobjekt.   

6.3 Riktlinjer för riskhänsyn vid fysisk planering 
Enligt avsnitt 2.2.2 ska även de av Länsstyrelsen i Stockholms län riktlinjerna 
avseende riskhänsyn vid fysisk planering [3] tillämpas i aktuellt planärende. 
Med avseende på skyddsavstånd innebär riktlinjerna följande för det aktuella 
projektet: 

• Avstånd från bensinstation till bostäderi eller färghandel bör uppgå till minst 
25 meter.  

• Avstånd från bensinstation till äldreboende bör uppgå till minst 50 meter. 

Avstånden som anges i riktlinjerna är dock generella och anger inte specifikt 
vilka riskkällor som åsyftas. För bostäder och färghandel klaras det rekommen-
derade skyddsavståndet oberoende av vilken riskkälla som avses då avståndet 
till någon av de ovan identifierade riskkällorna som kortast är ca 40 meter.  

                                  
i Aktuell bostadsbebyggelse är inte att betrakta som sammanhållen bostadsbebyggelse då det utgörs av 
enfamiljshus eller mindre flerfamiljshus. 
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För äldreboendet är avståndet till närmaste riskkälla (mätarskåp/pumpar) ca 
30 meter, dock överskrider avståndet mer än väl det avstånd som enligt 
Räddningsverket anses ge betryggande skydd (18 meter). Detta gäller även 
övriga riskkällor som ligger ca 40 meter från äldreboendet. Med anledning av 
detta samt det faktum att risksituationen avsevärt förbättras i förhållande till 
dagsläget (mätarskåpen flyttas 13 meter längre bort från äldreboendet) är 
bedömningen att risksituationen är acceptabel. Vidare är utrymning från 
äldreboendet möjlig bort från bensinstationen vilket innebär att personer kan 
utrymma även om något har inträffat på stationen. 

Ovanstående kan ytterligare motiveras utifrån de olycksscenarier som för-
knippas med de aktuella riskkällorna. Konsekvensområdet inom vilket personer 
kan tänkas omkomma eller skadas allvarligt för en 150 m2 stor pölbrand är ca 
15 meter (se bilaga 1). En så pass stor pölbrand bedöms endast kunna inträffa i 
samband med lossning och med hänsyn till lossningsplatsens placering bedöms 
detta inte utgöra någon risk för äldreboendet. 

6.4 Sammanställning inledande analys 
Av riskbedömningen konstateras att med avseende på risker förknippade med 
hantering av brandfarliga vätskor så är avstånd till skyddsobjekt utanför 
bensinstationens område så pass stora att betryggande skydd erhålls. Dock 
understiger avstånden inom bensinstationen de rekommenderade vad gäller 
butikslokalens läge i förhållande till lossningsplatsen. Denna riskkälla behöver 
därför studeras mer i en detaljerad analys, se avsnitt 7. Utöver detta behöver 
eventuellt tillkommande förråd för lösa behållare med brandfarliga vätskor (t.ex. 
spolarvätska) också behöver placeras med hänsyn tagen till kringliggande 
skyddsobjekt. 

När det gäller risker förknippade med hantering av brandfarliga gaser finns det 
i dagsläget inte någon föreslagen placering för förråd för gasflaskor vilket inne-
bär att någon bedömning av riskkällornas placering i förhållande till skydds-
objekt inte kan göras. Om hantering och försäljning av brandfarliga gaser blir 
aktuellt i framtiden behöver dock placeringen av förråd för lösa behållare be-
aktas med hänsyn till kringliggande skyddsobjekt, främst med avseende på av-
stånd till intilliggande äldreboende.  
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7 DETALJERAD ANALYS 
Enligt den inledande analysen kan inte betryggande skydd uppnås i butiks-
lokalen eftersom avståndet till lossningsplatsen inte är tillräckligt stort. Med 
anledning av detta görs i detta avsnitt en mer detaljerad analys av olycksrisker 
förknippade med den aktuella riskkällan. Den olycksrisk som förknippas med 
lossningsplatsen är enligt avsnitt 5.1.2 följande: 

• Utsläpp och antändning av vätska vid lossning eller olycka med tankfordon 
som kommer i kontakt med tändkälla 

I bilaga 1 genomförs konsekvensberäkningar i form av strålningsberäkningar för 
pölbrand som kan uppstå vid ett läckage i samband med lossning.  

7.1 Konsekvensbedömning 
För att bedöma konsekvensen av ett utsläpp och antändning av brännbar vätska 
vid lossningsplatsen har strålningsberäkningar utförts för en pölbrand med arean 
150 m2, se bilaga 1. Storleken på pölbranden bedöms som konservativ då sanno-
likheten för att få ett så pass stort utsläpp är mycket låg med hänsyn till de 
skyddssystem som finns.  

I figur 7.1 redovisas resultatet av strålningsberäkningarna i form av infallande 
strålning som funktion av avstånd från pölen samt kritisk strålningsnivå. Resul-
tatet visar att inom ett avstånd av ca 15 meter från pölens kant finns risk för att 
personer som vistas utomhus omkommer eller allvarligt skadas samt risk för att 
byggnader kan antändas. 
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Figur 7.1 Infallande strålning som funktion av avstånd från bensinpöl med arean 150 m2 
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För den aktuella lossningsplatsen och dess placering är bedömningen att det 
finns risk för att en pölbrand i samband med lossning kan sprida sig in till 
butikslokalen. Därav uppfylls inte föreskrifternas krav på att brandspridning 
inom anläggningen ska begränsas. Med hänsyn till lossningsplatsens placering 
bedöms det dock inte föreligga någon risk för brandspridning till kringliggande 
skyddsobjekt i omgivningen. 

När det gäller personer som vistas utomhus är bedömningen att personer inte 
kommer att vistas stadigvarande inom området för kritisk strålning i samband 
med lossning. Detta med anledning av lossningsplatsens placering bakom 
butikslokalen och att det inte finns någon verksamhet där som innebär att 
personer vistas i området.  

Lossningsplatsens placering påverkar inte heller möjligheterna att utrymma om-
rådet kring anläggningen innan kritiska förhållanden uppstår eftersom utrymning 
kan ske bort från området utan att lossningsplatsen behöver passeras.  

Utifrån ovanstående är således bedömningen att det inte föreligger risk för all-
varliga personskador eller dödsfall inom kringliggande bebyggelse till följd av 
pölbrand på lossningsplatsen och beräkning av olycksriskernas förväntade 
frekvens är inte nödvändig. Dock behöver åtgärder vidtas för att begränsa 
brandspridning inom anläggningen, se avsnitt 7.2. 

7.2 Förslag till åtgärder 
Enligt ovan uppfylls inte kravet på att brandspridning inom området ska be-
gränsas då en pölbrand på lossningsplatsen kan medföra sådana strålningsnivåer 
att brandspridning sker till butikslokalen. Säkerhetshöjande åtgärder behöver 
därför vidtas som begränsar risken för brandspridning inom anläggningen. För 
att uppnå betryggande skydd ges följande förslag på säkerhetshöjande åtgärd: 

• För att begränsa risken för brandspridning vid pölbrand på lossningsplats 
utförs butikslokalens yttervägg i brandteknisk klass EI 60 och obrännbart 
material. 
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8 SLUTSATS 
Av riskbedömningen konstateras att med avseende på risker förknippade med 
hantering av brandfarliga vätskor så är avstånd till skyddsobjekt utanför 
bensinstationens område så pass stora att betryggande skydd erhålls. Dock 
behöver eventuellt tillkommande förråd för lösa behållare med brandfarliga 
vätskor (t.ex. spolarvätska) placeras med hänsyn tagen till kringliggande 
skyddsobjekt. 

Vidare visade den inledande riskbedömningen att man inom området inte kan 
säkerställa erforderligt skydd i butikslokalen eftersom avståndet till lossnings-
plats understiger rekommenderade skyddsavstånd. För att avgöra behov och 
omfattning av säkerhetshöjande åtgärder har därför en mer detaljerad analys 
avseende olycksrisker förknippade med lossningsplatsen genomförts. 

Resultatet av den detaljerade analysen visar att med lossningsplatsens placering 
föreligger det en risk för att en pölbrand i samband med lossning kan sprida sig 
in till butikslokalen och att föreskrifternas krav på att brandspridning inom 
anläggningen ska begränsas därmed inte kan tillgodoses. För att uppnå erfor-
derligt skydd ska därför säkerhetshöjande åtgärder vidtas.  

Med avseende på hantering av brandfarliga gaser finns det i dagsläget inte 
någon föreslagen placering för förråd för gasflaskor vilket innebär att någon 
bedömning av riskkällornas placering i förhållande till skyddsobjekt inte kunnat 
göras. Utifrån avstånd till kringliggande skyddsobjekt ges dock förslag på 
placering och utformning av förråd. 

Under förutsättning att nedanstående åtgärder vidtas är bedömningen att tillfred-
ställande skydd till kringliggande bebyggelse erhålls med avseende på risker 
förknippade med hantering av brandfarliga vätskor och gaser på OKQ8 i 
Fjugesta: 

• För att förhindra brandspridning till butikslokal utförs butikslokalens 
yttervägg inklusive eventuella glaspartier mot lossningsplats i brandteknisk 
klass EI 60 med obrännbart fasadmaterial.  

• Eventuella förråd för brandfarliga vätskor ska placeras så att avståndet till 
skyddsobjekt överstiger 25 meter. Alternativt ska förrådet utföras i lägst 
brandteknisk klass EI 60. 

• Eventuella förråd för brandfarliga gaser utförs i brandteknisk klass EI 60. 
Om hanteringen överstiger 1 m3 (1000 liter) ska förrådet placeras så att ett 
skyddsavstånd på 50 meter till intilliggande äldreboende erhålls samt 3 
meter till övriga byggnader. 

Det bör observeras att resultatet av en framtida klassningsplan även kan medföra 
ytterligare krav på att hänsyn tas till riskområden för övriga riskkällor.  

Page 215 of 345



  28 (28) 
 

 
2008-07-17 OKQ8 Fjugesta  

 

10
26

84
 

9 REFERENSER 
                                  
[1 ] Samrådsyttrande avseende ändring av detaljplan för fastigheterna Fjugesta 

27:1 och 27:2 m fl, Lekebergs kommun, Länsstyrelsen i Örebro län, 2008-06-09, 
Dnr 402-10525-2008 

 
[2]  SFS 1988:868 – Lag om brandfarliga och explosiva varor, Svensk 

Författningssamling, juni 1988 och uppdaterad t.o.m. SFS 2007:64 
 
[3] Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av 

farligt gods samt bensinstationer, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 
2000:01 

 
[4] Samrådshandling – Ändring av detaljplan för fastigheterna Fjugesta 27:1 och 

27:2 m fl. (OKQ8) i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län, KJ Plankonsult 
AB 2008-05-21 

 
[5] SÄIFS 2000:2 – Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av 

brandfarliga vätskor och allmänna råd till föreskrifter, 
Sprängämnesinspektionen, juli 2000 

 
[6] SFS 1988:1145 – Förordningen om brandfarliga och explosiva varor, Svensk 

Författningssamling, juni 1988 och uppdaterad t.o.m. 2007:65 
 
[7] SÄIFS 1998:7 – Sprängämnesinspektionens föreskrifter om brandfarlig gas i lös 

behållare med ändringar i SÄIFS 2000:3 och allmänna råd till föreskrifter, 
Sprängämnesinspektionen, december 1998 

 
[8] SRVFS 2004:7 – Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö 

vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, Räddningsverket, mars 2004 
 
[9] SÄIFS 1997:8 – Sprängämnesinspektionens allmänna råd om hur föreskrifterna 

om hantering av brandfarliga gaser och vätskor bör tillämpas vid 
bensinstationer, Sprängämnesinspektionen, december 1997 

 
[10] ELSÄK-FS 2004:1 – Starkströmsföreskrifterna, Elsäkerhetsverket, 2004 
 
[11] Värdering av risk, Statens räddningsverk, Det Norske Veritas, 1997 
 
[12]  Samtal med Magnus Persson, Föreståndare OKQ8 Fjugesta, 2008-07-09 

Page 216 of 345



  1 (6) 

 
2008-07-17 OKQ8 Fjugesta – Bilaga 1, Strålningsberäkningar  

 

10
26

84
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 
- Strålningsberäkningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 217 of 345



  2 (6) 

 
2008-07-17 OKQ8 Fjugesta – Bilaga 1, Strålningsberäkningar  

 

10
26

84
 

INLEDNING 
I denna bilaga redovisas strålningsberäkningar till följd av olycka i samband med loss-
ning av brandfarlig vätska. Det scenario som studeras är en pölbrand med storleken 
150 m2 vilket bedöms vara ett konservativt antagande med hänsyn till att lossningen 
alltid ska vara övervakad och att det finns övriga skyddssystem i form av invallning etc. 

Beräkningar 
Strålningsberäkningarna genomförs med hjälp av handberäkningar. Beräkningarna har 
genomförts med hjälp av följande metodik: 
 

1. Beräkning av brandeffekt 

2. Beräkning av flammans höjd 

3. Beräkning av effektiv (emitterad) strålning 

4. Beräkning av synfaktor 

5. Beräkning av infallande strålning på olika avstånd från branden 

Brandeffekten beräknas för att uppskatta hur mycket energi som avges från branden till 
omgivningen. Flammans höjd används för att beräkna den så kallade synfaktorn som 
anger hus mycket den från branden emitterade strålningen som når olika punkter i 
omgivningen. 

I beräkningarna antas att den pöl som bildas breder ut sig cirkulärt kring utsläppet då 
detta innebär att pölen får en stor utbredning som i sin tur ger upphov till en högre 
flamma och större strålningsnivåer, det är med andra ord ett konservativt antagande. 

Brandeffekt 

Brandeffekten erhålls med följande samband [1]: 

fc AHmQ ⋅Δ⋅′′⋅= && χ         Ekvation 1. 

där 

Q&  = utvecklad effekt (kW) 

χ  = förbränningseffektivitet (i de flesta används värdet 0,7 [1]) 

m& ′′  = förbränningshastighet per ytenhet (kg/m2s) 

CHΔ  = förbränningsvärme (MJ/kg) 

fA  = brinnande yta (m2) 
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Ekvationen gäller förutsatt att pölbrandens diameter är relativt stor (>2 m). För bensin 
gäller följande [1]: 

m& ′′  = 0,055 kg/m2s 

CHΔ  = 43,7 MJ/kg 

Flamhöjd 

Flamhöjden Hf
  (m) beräknas med hjälp av följande ekvation [1]: 

DQH f 02,123.0 5/2 −⋅= &        Ekvation 2. 

För en aktuella pölarean (150 m2) fås följande brandeffekt och flamhöjd: 

Pölarea Brandeffekt (kW) Flamhöjd (m) 

150 252 368 19,2 

Emitterad strålning 

För större diameter på pölbränder minskar ofta effektiviteten i förbränningen med på-
följd att rökutvecklingen tilltar och att temperaturen i flamzonen sjunker [2]. En till-
tagande rökutveckling resulterar därmed i att en del av strålningen absorberas i om-
givande rök. Den effektiva strålning, I0, som emitteras från en pölbrand kan beskrivas 
enligt följande samband, grundat på experimentella data erhållna från studier av ett stort 
antal pölbränder [3]. 

DI ⋅−⋅= 00823,0
0 1058         Ekvation 3. 

Försök med reabensin vid FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) har visat på utstrål-
ningsintensiteter på 60 kW/m2 för pölbränder med diametern 10 meter [4]. Detta är 
något högre än de intensiteter som erhålls vid beräkning enligt ovanstående formel. För 
att erhålla konservativa mått på utstrålningsintensiteten I0 används dock i följande 
beräkningar värdet 60 kW/m2. Observera att detta är den strålning som emitteras från 
flamman. För att kunna beräkna hur stor del av den emitterade strålningen som faller in 
mot byggnaden används synfaktorn, Φ.  

Synfaktor 

Synfaktorn beräknas enligt modell i SFPE:s handbok [5]. I strålningsberäkningarna 
approximeras den strålande vertikala ytan till en rektangulär yta med höjden H och 
basen D. Den infallande strålningen, I0, beräknas därefter genom att multiplicera 
synfaktorn med värdet på den emitterade strålningen.  

II ⋅= φ0          Ekvation 4. 

Den strålande ytan delas upp i fyra delar enligt figur 1 nedan. Bidraget från respektive 
del summeras därefter för att ge den totala synfaktorn, Φtot. 
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Figur 1. Geometri för beräkning av synfaktor 
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Ovanstående formel innebär att ett ökat avstånd till flamman ger en reducering av syn-
faktorn och därmed även av den infallande strålningen. Den infallande strålningen mot 
området kan därmed beräknas som en funktion av avståndet till flamman. I tabell 1 
redovisas resultatet av beräkning av strålning och synfaktor för olika avstånd från 
pölbranden. 

Beräknad infallande strålning är vad som erhålls då aktuella förhållanden är som mest 
ogynnsamma. Ingen hänsyn tas till den atmosfäriska transmissionsförmågan, vilken 
skulle kunna innebära en reduktion av infallande strålning. 
Tabell 1. Infallande strålning och synfaktor på olika avstånd från en pölbrand med arean 150 m2  

Avstånd från 
pölbrand (m) 

Total  
synfaktor 

Infallande  
strålning (kW) 

5 0,76 45,38 

10 0,45 26,74 

15 0,27 16,03 

20 0,17 10,30 

25 0,12 7,06 

28 0,10 5,78 

30 0,09 5,10 

35 0,06 3,84 

40 0,05 2,99 

45 0,04 2,39 

50 0,03 1,95 

 

Där 
a = H / 2 
b = D / 2 
c = avstånd till pölen 
X = a/c 
Y = b/c  
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Värdering 

De skadekriterier som används för att uppskatta konsekvensen av beräknade strålnings-
nivåer anges i tabell 2. Skadebilden för människor som utsätts för värmestrålning från 
beror dock på ett flertal faktorer såsom: 

• Personens ålder (yngre klarar sig bättre än äldre). 

• Personens andel exponerade hud (hur mycket kläder man har) som påverkar 
storleken på brännskadan. 

• Vilka kläder som exponerade personer har (kvalitet – tygmaterial), om kläder 
antänds förväntas personen omkomma. 

• Varaktigheten av exponeringen. 

• Om personer kommer under läkarvård eller ej. 
Tabell 2. Effekter av olika strålningsnivåer [6] 

Strålningsintensitet (kW/m2) Konsekvens 

1 Högsta nivå som inte orsakar smärta 

13 Antändning av trä vid närvaro av en liten flamma samt outhärdlig smärta 
efter 3 s exponering 

20 Kriteriet för övertändning i rum, orsakar outhärdlig smärta efter 1 s 
exponering 

30 Spontan antändning av trä i det fria 

Vidare anges i Boverkets byggregler avseende strålning mellan byggnader att strål-
ningen bör understiga 15 kW/m2 i minst 30 minuter utan särskilda åtgärder i form av 
brandklassad fasad [7].  

Utifrån ovanstående används kriteriet 15 kW/m2 som kritisk strålningsnivå för att be-
döma konsekvensen vid utsläpp och antändning av bensin i samband med lossning på 
OKQ8 i Fjugesta. I figur 2 redovisas resultatet den infallande strålningen som funktion 
av avståndet från pölen samt den kritiska strålningsnivån. 
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Figur 2. Infallande strålning som funktion av avstånd från bensinpöl med arean 150 m2 

Av figuren konstateras att kritisk strålningsnivå uppnås inom ett avstånd av ca 15 meter 
från pölbrandens kant. Inom detta område kan personer som vistas utomhus allvarligt 
skadas eller omkomma och byggnader antändas. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Inom fastigheten Fjugesta 46:1 har Lekebergs Kommun (beställaren) för avsikt att 
utreda förutsättningarna för att ansöka om detaljplaneändring för bostadsändamål. 

Planområdet regleras i huvudsak av två detaljplaner:

- Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 46:1, 2:19 m.fl. kv. Mejeristen och del av kv. 
Borgmästaren. Detaljplanen antogs 1989. Inom området som berör nu aktuellt 
planförslag får flerbostadshus för bostads- och vårdändamål uppföras.  

- Stadsplan för kv. Mejeristen, Tegelslagaren m.fl. Detaljplanen antogs 1979. Inom 
området i detaljplanen som berör nu aktuellt planområde får flerbostadshus i 
kombination med viss handel uppföras. 

Bearbetning inför antagande av planen sker i nuläget. Planhandlingarna består av: 

1. Plankarta 

2. Planbeskrivning 

3. Fastighetsförteckning 

4. Behovsbedömning 

5. Samrådsredogörelse

Övriga handlingar i ärendet är: 

 Riskutredning OKQ8 Fjugesta - avseende närhet till kringliggande bebyggelse 

 Översiktlig markprovtagning inom planprocess Fjugesta 46:2, Lekebergs 
kommun

I Figur 1.1 visas nu gällande detaljplan och i Figur 1.2 visas nu planerad 
planomfattning. Vid jämförelse av figurerna kan bla utläsas att dagens 
markanvändning av fastigheten är densamma som planerad användning (vård- och 
omsorg). Förändringarna mellan planerna utförs främst av en förlängning av Östra 
Långgatan inom södra delen där det nu är parkmark samt att bebyggelsen förtätas i 
plan och höjd.
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Figur 2.1. Befintligt planområde. Bildkälla: Sydnärkes Byggförvaltning, hemsida, 2019-12-09.

Figur 2.2. Beskrivning av planerad utformning av planområde. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning, 
hemsida, 2019-12-09.
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I samband med en planändring behöver bl a säkerställas att det inte förekommer några 
hinder mot planens genomförande. 

Utifrån dessa krav lät beställaren WSP utföra en miljöteknisk markundersökning. 
Undersökningsområdet var del av planområdet, fastigheten Fjugesta 46:1, eftersom 
detta delområde avses att exploateras i närtid. Undersökningen har rapporterats 
skriftligt via rapport1 och delgivits tillsynsmyndigheten. 

I WSP:s rapport framgår följande:

Att föroreningar förekommer i ytliga marklager, till ett maxdjup om 0,5m. 
Föroreningsförekomsten är inte i detalj avgränsad i plan och djup. 

Föroreningar i mark utgörs av arsenik och kobolt, vilka är tekniskt möjliga att åtgärda. 
Förorening förekommer i ytliga marklager och bedöms ej vara ekonomiskt, 
samhällsmässigt eller tekniskt orimlig att åtgärda. Påvisad föroreningsförekomst i 
jorden bedöms således inte utgöra ett hinder mot godkännande eller genomförande av 
planändring. 

Vid framtida schakt- och entreprenadarbeten inom planområdet behöver dock beaktas 
att schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala 
tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall påbörjas.

Länsstyrelsen har tillstyrkt WSP:s förslag till kompletteringar inför vidare exploatering 
inom planområdet. 

Synpunkter från bygglovs-handläggare Fanny Germer har inkommit via e-post2. 
Synpunkterna kan sammanfattas i följande:

 Förtydliga varför man ansett att omfattningen på provtagning och placering 
varit tillräcklig. 

 Frågan kring PFOS/PFAS kring brandstationen önskar Lst ska förtydligas. 

 Räkna på kostnader för avhjälpandeåtgärden utifrån ett möjligt värsta falls 
scenario.

2 Förtydliganden provplanering och strategi

I planbeskrivningen3 hade misstankar om förorening främst riktats mot 
drivmedelsstationen i söder. Vidare gav den historiska inventeringen inte någon tydlig 
indikation på övriga föroreningskällor inom planområdet. Misstankar om PFAS/PFOS 
fanns då det funnits en brandstation i östra delen. Vid samtal med brandchefen för 

1 Översiktlig markprovtagning inom planprocess Fjugesta 46:2, Lekebergs kommun, 
WSP Sverige AB, Uppdrag 10284886, 2019-06-17. 
2 E-Post meddelande Fanny Germer, 2019-11-11.
3http://www.sydnarkebygg.se/download/18.5a2e4e69165ddb8d953db990/1537520631
181, 2019-05-24
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stationen meddelades att övning med släckvatten/ skumbildare ej skett vid 
övningsverksamhet4.

Slutligen har beställaren haft för avsikt att följa villkor och föreskrifter i kommande 
detaljplan rörande omhändertagande av markförorening. Någon detaljerad provtagning 
av jord har därför ej beställts av konsult. 

3 Kostnadsuppskattning avhjälpandeåtgärd
Structor bedömer att för att få en konservativ uppskattning av kostnaden, antas att hela 
planområdet är förorenat i samma omfattning som det nu undersökta områdena, ett s.k 
”Worst-Case”. 

Planområdet har en öppen (icke-bebyggd) markyta om cirka 10 500 kvm. 

Med ett antaget generellt saneringsbehov ned till minst 0,3 m u my, erhålles en volym 
på 3 100 kbm. Massan för denna volym uppskattas till 5 350 ton med en antagen 
densitet om 1,7 ton / m3. 

Kostnader för uppgrävning och transport redovisas enligt Tabell 1-3 nedan. Priser 
erhållna från T-Schakt AB muntligen. 

Tabell 1. Kostnader för uppgrävning och transport av förorenade massor. 
Kostnad

Transport 750 kr / 30 ton 135 000:-
Då detta är en sanering finns risk med att väntetid kan förekomma och lasspris kräver 
en forcerad körning varför det behöver ingå vissa förutsättningar för att priset ska gälla 
och dessa är:

Lastbil och kärra får ta 45 min per vända, utöver detta pris tillkommer 12 kr per minut. 
Uppskattningsvis tillkommer 240 kr per vända. 

Tabell 2. Kostnader för uppgrävning av förorenade massor. 
Kostnad

Schaktning Kapacitet schaktning
500 m3 per dag

65 000:-

Tabell 3. Kostnader för mottagning av förorenade massor (Atleverket). 
Kostnad

Omhändertagande 90 kr / ton 481 500:-

4 Förslag till kompletterande undersökningar 
utifrån synpunkter från tillsynsmyndigheten
Structor bedömer att det inför vidare exploatering i mark, krävs riktad provtagning i 
form av rutnät. Detta för att klassificera massor med avseende på föroreningsinnehåll 
utifrån risk samt masshantering. 

4 Muntligt, Fredrik Zetterlund, kårchef, 2019-06-13.
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Avhjälpandeåtgärd inom det övre markskiktet bedöms ej vara ekonomiskt, 
samhällsmässigt eller tekniskt orimligt att åtgärda. Påvisad föroreningsförekomst i 
jorden bedöms således inte utgöra ett hinder mot godkännande eller genomförande av 
planändring. 

5 Förslag till administrativ komplettering av 
planbestämmelser utifrån erhållna resultat
För att säkerställa att detaljplanen medger lämplig markanvändning kan en 
administrativ planbestämmelse användas, med villkor att bygglov/startbesked för en 
åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får ges förrän en 
viss åtgärd har vidtagits.

I plan- och bygglagen anges vilka åtgärder som kan vara villkor för att lov eller 
startbesked ska ges. Ett av dessa är att markens lämplighet för bebyggande har 
säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller att en skydds- eller 
säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten.

Det krävs att det kan visas att den villkorade åtgärden leder till att marken blir lämplig 
för den ändrade användningen. Det ska med andra ord vara utrett redan i plan-skedet 
att åtgärden går att genomföra och att åtgärden gör marken ändamålsenlig.

De villkorade åtgärderna ska vara så preciserade och effektbeskrivna att det är tydligt 
att de är genomförbara och att det är möjligt för den enskilde fastighetsägaren att 
förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs. En planbestämmelse ska dock inte vara 
mer detaljerad än vad som krävs för att uppnå syftet med planen.

Utifrån resultatet från den miljötekniska markundersökningen bedöms det vara lämpligt 
att villkora startbesked genom administrativ bestämmelse i planen. 

Exempel på planbestämmelse:

a1 Bygglov [alternativt startbesked] får inte ges för ändrad markanvändning 
förrän markens lämplighet har säkerställts genom att 
markföroreningarna har avhjälpts. (PBL 4 kap 14 § 4). 

Övrigt

Vid framtida schakt- och entreprenadarbeten inom planområdet behöver beaktas att 
schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala 
tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall påbörjas. Normalt bifogas en 
handlingsplan med anmälan vars syfte är att ge information om hur bl.a. kontroll, 
hantering, transport och eventuell deponering av jord ska utföras.

Enligt Miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om 
området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Structor Miljöteknik AB

Page 229 of 345



__________________________

Anders Stenqvist 
Uppdragsledare

Page 230 of 345



  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2019-06-17    

 

VY VÄSTERUT LÄNGS SÖDRA KANTEN AV FASTIGHETEN 

OCH PLATSEN FÖR PROVPUNKTERNA 19W04-06. 

 

 

 

ÖVERSIKTLIG MARKPROVTAGNING INOM PLANPROCESS 

FJUGESTA 46:2, LEKEBERGS KOMMUN 

 

Page 231 of 345



 

 
 

 
2 | 10284886  • Kv Borgmästaren Miljöundersökning 

ÖVERSIKTLIG MARKPROVTAGNING 

INOM PLANPROCESS 

FJUGESTA 46:2, LEKEBERGS KOMMUN 

 

KUND 

NoN Markutveckling AB 

KONSULT 

WSP Samhällsbyggnad 

Box 8094 

WSP Sverige AB 

700 08  Örebro 

Besök: Krontorpsgatan 1 

Tel: +46 10 7225000 

  

wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

Owe Nilsson, beställare                         
non.markutveckling@gmail.com 

Anders Stenqvist, uppdragsansvarig WSP   

anders.stenqvist@wsp.com 

 

 
 
  

UPPDRAGSNAMN 

Kv Borgmästaren 

Miljöundersökning 

UPPDRAGSNUMMER 

10284886 

FÖRFATTARE 

Anders Stenqvist 

DATUM 

2019-06-17 

ÄNDRINGSDATUM 

 

 

Granskad av 

Andreas Leander 

 

Godkänd av 

Andreas Leander 

Page 232 of 345

mailto:non.markutveckling@gmail.com


 
 

 

 
10284886 •  Kv Borgmästaren Miljöundersökning  | 3   

INNEHÅLL 

1 INLEDNING 4 

1.1 AKTUELLT UPPDRAG 4 

1.2 BAKGRUND 5 

2 TEORETISK PROBLEMBESKRINING I SK 
KONCEPTUELL MODELL 6 

2.1 FÖRORENINGSSKÄLLOR OCH DESS EGENSKAPER 7 

2.2 SPRIDNINGS- OCH TRANSPORTVÄGAR 8 

2.3 EXPONERINGSVÄGAR (HÄLSA) 9 

2.4 SKYDDSOBJEKT 9 

2.5 KONCEPTUELL MODELL 9 

3 UTFÖRDA MOMENT 10 

 JORDPROVTAGNING- PROVGROP 10 

3.1 AR FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

3.2 BEDÖMNINGSGRUNDER JORD 11 

3.3 ANALYSER JORD 11 

3.4 INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR 11 

3.5 BEDÖMNINGSGRUNDER VATTEN 12 

3.6 ANALYSER VATTEN 12 

4 BEDÖMNING 13 

4.1 FÖRORENINGSSITUATION JORD 13 

4.2 FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING – JORD 14 

4.3 SPRIDNING TILL AKTUELLT PLANOMRÅDE – 
FÖRORENINGSFÖREKOMST VATTEN 14 

4.4 HINDER PLANERAD DETALJPLAN 14 

5 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION 15 

 

Bilagor 

1. Situationsplan med provpunkter, jord och vatten 

2. Sammanställning kemiska analyser, jord och vatten 

3. Analysprotokoll 

  

Page 233 of 345



 

 
 
 

4 | 10284886  • Kv Borgmästaren Miljöundersökning 

1 INLEDNING 
Fastigheten Fjugesta 46:2, se läge i Figur 1.1, är föremål för planändring. 

Planerad plan syftar till är att utöka befintligt vård- och omsorgsboende och 

möjliggöra planerade ut- och nybyggnationer inom fastigheten. 

  
Figur 1.1. Aktuellt områdets ungefärliga läge inom Fjugesta. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning, 

hemsida, 2019-05-22 

Länsstyrelsen har via yttrande1 begärt att det inom planprocessen ska 

säkerställas att inga markföroreningar som kan hindra genomförande av 

planen förekommer. Kommunens planhandläggare har via e-post2 meddelat 

att beslut rörande den ansökta planändringen, kan tas utifrån att en 

översiktlig markundersökning utförs.   

I planbeskrivningen3 anges att planområdet gränsar till drivmedelsstation och 

att det vid schaktning p.g.a. ombyggnation upptäcktes massor misstänkt 

påverkade av petroleumkolväten. Länsstyrelsen anser att det i plan-

beskrivningen behöver tydliggöras om sanering/schaktning har skett, om 

prover togs i närheten av det nu aktuella planområdet och om det kan 

säkerställas att planområdet inte är påverkat av föroreningar.  

I planområdet finns en brandstation. Om brandskum har använts i 

planområdet kan det finnas risk för förekomst av PFOS i mark och 

grundvatten. Om så är fallet anser Länsstyrelsen att det behöver utredas och 

redovisas i planhandlingarna. 

1.1 AKTUELLT UPPDRAG 

WSP har på uppdrag av NoN Markutveckling (fortsättningsvis beställaren) 

utfört översiktlig provtagning inom fastigheten ur ett planprocessperspektiv, 

där provtagning riktats på delar av fastighetens mest teoretiskt misstänkta 

föroreningsförekomst.  

 

                                                      
1 Yttrande, Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. 
Borgmästaren), Lekebergs kommun, 2012-10-24. 
2 E-post Fanny Germer, planhandläggare Lekebergs Kommun till Owe 
Nilsson, NoN Markutveckling AB, 2019-07-05.  
3http://www.sydnarkebygg.se/download/18.5a2e4e69165ddb8d953db990/15
37520631181, 2019-05-24 
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Aktuell handling syftar till att redovisa utförd provtagning, presentera bedömd 

föroreningssituation utifrån provtagnings-resultat samt uttalande om 

indikerad föroreningssituationen bedöms utgöra ett hinder för planens 

godkännande eller genomförande.  

1.2 BAKGRUND 

I Figur 2.1 visas nu gällande detaljplan och i Figur 2.2 visas nu planerad 

planomfattning. Vid jämförelse av figurerna kan bla utläsas att dagens 

markanvändning av fasigheten är densamma som planerad användning 

(vård- och omsorg). Förändringarna mellan planerna utförs främst av en 

förlängning av Östra Långgatan inom södra delen där det nu är parkmark 

samt att bebyggelsen förtätas i plan och höjd. 

 
Figur 2.1. Beskrivning av planerad utformning av planområde inkluderande fastigheten Fjugesta 

46.1, markerad med svart cirkel. Bildkälla: Sydnärkes Byggförvaltning, hemsida, 2019-05-22. 
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Figur 2.2. Beskrivning av planerad utformning av planområde inkl fastigheten Fjugesta 46.1, 

markerad med svart cirkel. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning, hemsida, 2019-05-22. 

I samband med en planändring behöver bl a säkerställas att det inte 

förekommer några hinder mot planens genomförande. Denna handling 

fokuseras på miljötekniskt relaterad föroreningsförekomst i mark och 

grundvatten. 

 

2 TEORETISK PROBLEMBESKRIVNING, 
KONCEPTUELL MODELL 

Baserat på kända platsspecifika förutsättningar beaktat ur perspektivet 

planerad markanvändning inom vår- och omsorg har en problembeskrivning 

upprättas för att ur ett teoretiskt perspektiv beskriva möjliga föroreningar, hur 

de kan spridas på denna plats och påverka aktuella skyddsobjekt.  
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2.1 TEORETISKA FÖRORENINGSSKÄLLOR  

Enligt Länsstyrelsens EBH-stöd4 finns tre misstänkta objekt söder om  

(nr 1-3) och ett objekt norr om planområdet (nr 4, norr om Sveagatan och 

Storgatan). Utöver detta finns en brandstation inom fastigheten (nr 5) och 

kommunen nämner i planbeskrivningen5, att oljeförekomst påträffades vid 

tidigare byggnation (nr 6). Sammantagsvis finns således fyra teoretiskt 

misstänkta föroreningskällor i närheten av planområdet och ett (nr 5) inom 

aktuellt planområde: 

1. OKQ8 Stig Perssons Bensinstation, branschklass 2. 

2. Hydro, TP:s bensin och tillbehör, en verkstadsindustri utan 

halogenerade lösningsmedel, smedja, mekanisk verkstad, 

branschklass 2. 

3. Fjugesta bilservice, bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier, 

branschklass 3. 

4. Lantmännen Magasin. Primär bransch: Betning av säd. Byggnaden 

riven, identifierat objekt. Branschklass 3. Norr om planområdet 

5. Befintlig brandstation-garage, ej branschklassad. Inget släckvatten 

har använts inom övningsverksamhet6.  

 

De naturliga jordlagren förväntades inför provtagning överlagras av fyllning 

med okänd mäktighet, till följd av byggnationer och vägar i planområdet. 

Baserat på detta samt de fem ovan nämnda objekten, samt erfarenhet om 

föroreningsförekomst generellt inom stadsmiljö, bedöms potentiellt 

förekommande föroreningar i marken huvudsakligen utgöras av metaller 

inklusive kvicksilver, oljekolväten inklusive PAH och BTEX samt PCB.  

I Figur 2.1 redovisas hur planområdet, i teorin, kan påverkas av omgivande 

förorenande verksamheter.  

                                                      
4 Yttrande, Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. 
Borgmästaren), Lekebergs kommun ,2012-10-24. 
5http://www.sydnarkebygg.se/download/18.5a2e4e69165ddb8d953db990/15
37520631181, 2019-05-24 
6 Muntligt, Fredrik Zetterlund, kårchef, 2019-06-13. 
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Figur 2.1. Redovisning av inventerade riskobjekt enligt Länsstyrelsens MIFO-databas. 
Planområdets utbredning redovisas i brun streckad linje. Teoretisk omfattning av 
föroreningspåverkan på planområdet, för mark och grundvatten, redovisas i blå streckade 
figurer. Källa: Modifierad kartbild från Länsstyrelsens WebbGIS, 2019-06-07.  

2.2 SPRIDNINGS- OCH TRANSPORTVÄGAR 

Sett till bedömt potentiella föroreningar bedöms spridning främst kunna ske i 

samband med fysiska schaktarbeten. Mekanisk påverkan på jorden kan 

medföra ökad spridning av partiklar till omgivande luft, jord och vatten. PAH, 

oljekolväten och andra organiska föreningar bedöms även teoretiskt kunna 

spridas med gasavgång. 

Området kring fastigheten sluttar mot öster och består, enligt SGU:s 

hemsida7, av moränlera ovanpå berg. Jorddjupet inom planområdet varierar 

mellan 5-20 m enligt SGU:s karttjänst8. Utifrån jordartskartan och utförda 

grundvattenundersökningar inom planområdet, bedöms grundvatten 

strömma mot öster, dvs följa markytans minskande markhöjd mot öster.  

Vid utförd geoteknisk utredning9 befanns grundvattennivån i rör T1701GW 

vara belägen 1,5 m u my och i rör T1706GW, belägen 2,3 m u my. Vidare 

angavs marknivån inom planområdet, variera mellan +62,9 (norr), +63,4 

(söder), +63,6 (väster) samt +61.4 (öster). Markhöjder och 

grundvattenrörens placering redovisas i Figur 2.2. Förhållandena indikerar 

att grundvatten i löst avsatta jordlager ovanpå berg, strömmar mot nordöst, i 

linje med topografin.  

                                                      
7 SGU Kartvisare, Jordarter 1:50K, http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
jordarter-50-tusen-sv.html. 2019-05-06.  
8 https://apps.sgu.se/geokartan/#mappage, 2019-05-30 
9 MUR (Markteknisk undersökningsrapport) /Geoteknik påbyggnad, Fjugesta, 
Tyréns, 2017-04-18.  

Betning av 

säd 

Verkstad, ej 

halogenerade kem. 

Drivmedels

-station Bilvårdsanläggning 

Garage, 

brandutryckningsfordon 
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Teoretiska förutsättningar för spridning av föroreningar, lösta i grundvatten, 
in mot planområdet, bedöms därför finnas i södra och västra delen, dvs vid 
rör T17W01 och T17W06.  
 

  
Figur 2.2. Redovisning av angivna markhöjder samt etablerade rör inom planområdet. Källa 

Tyréns, 2014. 

2.3 EXPONERINGSVÄGAR (HÄLSA) 

Huvudsakliga exponeringsvägen bedöms vara inandning av ånga 

(föroreningar i gasfas). Detta gäller både vid nuvarande och planerad 

markanvändning. 

Övriga exponeringsvägar, idag och i framtiden, bedöms vara intag av jord, 

hudkontakt och inandning av damm. Dessa bedöms även bli aktuella under 

själva exploateringen samt övriga markarbeten inom området  

Nuvarande utformning av planerad markanvändning/detaljplan innebär att 

exponering via intag av fisk och övriga livsmedel ej är aktuella. Dock kan inte 

intag av platsodlade grönsaker uteslutas. Idag sker inget uttag av dricks-

vatten inom området. För aktuell utredning antas att kommunalt vatten och 

avlopp även kommer brukas i framtiden. 

2.4 SKYDDSOBJEKT 

De skyddsobjekt som är aktuella idag utgörs huvudsakligen av boende på 

vård- och omsorgsboenden Linden, människor som arbetar/vistas inom 

planområdet samt grundvatten och därefter markmiljö.  

2.5 KONCEPTUELL MODELL 

I nedanstående tabell presenteras en uppdaterad konceptuell modell för 

aktuellt undersökningsområde. För detaljerad information hänvisas till 

ovanstående problembeskrivning (avsnitt 2.1-2.4). 
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Tabell 2.1. Översiktlig konceptuell modell för planområdet.  

Förorenings-
källor 

Frigörelse-
/spridnings-
mekanismer 

Exponeringsvägar 
(hälsa) 

Skyddsobjekt 

Människor Miljö Natur-
resurser 

Mark-

förorening 

Ytlig fyllning 

Omättad zon 

 

Utlakning till 
och 
spridning 
med grund-
vatten 

Ytavrinning 

Lednings-

gravar 

Damning 

Erosion/ras 

Förångning 

Upptag i 

växter 

Intag av jord 

Hudkontakt 

Inandning av 

damm 

Inandning av ånga 

Intag av grönsaker 

 

Boende: 
- barn 
- vuxna 

 

Yrkesverk-
samma 

 

Besökande 

Mark-

eko-

system 

Ytvatten 

Ytvatten 

Grund-

vatten 

 

3 UTFÖRDA MOMENT 
Provtagning har utförts stegvis med inriktning mot jord i april och mot 

grundvatten i maj.  

3.1 JORDPROVTAGNING 

WSP utförde den 3 april provtagning av mark i 7 punkter i den södra delen 

av planområdet, se Bilaga 1. I snitt uttogs två prov per punkt, se 

fältnoteringar i Tabell 3.1. Provtagningen utfördes genom provgropsgrävning 

med grävmaskin tillhandahållen av beställaren.  

Tabell 3.1. Sammanställning av okulär jordartsbedömning i sju provgropar 19W01-07).   

Punkt Nivå Prel. Geoteknisk Anmärkning 

  [m u my] Benämning1   

19W01       

  0-0,3 F/stgrSa Rötter 

  0,3-0,8 saSi   

19W02       

  0-0,5 saSi   

19W03       

  0-0,3 F/Mu Rötter 

  0,3-0,8 leSi   

19W04       

  0-0,3 F/Mu Rötter 

  0,3-0,8 saSi   

19W05       

  0,0-0,3 F/Mu Rötter 

  0,3-0,8 Le   

19W06       

  0-0,2 F/Mu Rötter 

  0,2-2,7 Le   

19W07       

  0-0,2 F/Mu   

  0,2-0,6 LeSi   

 

Genomförda kontroller i fält visar att fyllningens mäktighet varierar mellan 

0,2-0,8 meter och bedömdes okulärt bestå av mull ned till 0,2-0,3 m u my. 
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Ställvis förekommer sand och silt i ytlig fyllning samt djupare i profilen. 

Fyllningen underlagras av lera och silt.  

3.2 BEDÖMNINGSGRUNDER JORD 

För bedömning om eventuella risker tillämpas i detta skede 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark motsvarande sk 

Känslig Markanvändning, KM10. 

Det finns uttalade planer på utbyggnation varför WSP antar schakt kommer 

ske, dock är det för WSP oklart om det finns behov av material att återvinna i 

anläggningsändamål. Eftersom behovet inte kan uteslutas, jämförs uppmätta 

totalhalter även med Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk, 

MRR11 . Nivåerna avgör om materialet kan användas fritt för 

anläggningsändamål eller ej. Notera att inga laktester genomförs, dvs om 

material i framtiden önskas återvinnas så behövs både totalhalter och dess 

lakbarhet utredas. Jämförelsen i detta skede visar enbart om det är värt att 

genomföra laktester mm för att möjliggöra återvinning i framtiden.  

3.3 ANALYSER JORD 

Resultat från utförda analyser på 11 jordprov avseende metaller och PAH 

samt 4 jordprov avseende petroleumkolväten redovisas i Bilaga 2. 

Analyserna har utförts av Synlab AB och analysprotokollen återfinns i Bilaga 

3. Av tabellen kan utläsas att det finns förhöjda halter över KM-riktvärden av 

kobolt eller arsenik i 55 % av analyserade jordprov (6 av 11) samt att tyngre 

alifater >C16-C35 detekteras i samtliga fyra prov, dock lägre än KM-

riktvärden. 

Förutom ovan nämnda föreningar är kadmiumhalterna förhöjda över MRR i 

samtliga sex prov med kobolt/kadmiumhalter över KM-riktvärden. I ett av de 

sex proven påvisas även halter av PAH-H och zink över MRR, i ett annat av 

de sex proven är blyhalterna över MRR.  

3.4 PROVTAGNING GRUNDVATTEN 

Inom ramen för denna undersökning har befintliga grundvattenrör inom 

planområdet nyttjats för undersökning av grundvattnets status avseende 

föroreningsinnehåll. Vid fältarbetet kontrollerades grundvattennivåer innan 

provtagning utfördes. Rören omsattes minst 1 volym innan provtagning. Vid 

omsättning var vattnet i T1701GW klart till en början. Botten av röret innehöll 

en del partiklar vilket färgade vattnet brunt. Ingen lukt noterades. Vid 

provtagning var vattnet klart och luktfritt. I rör T17W06 fanns inget vatten, 

varför provtagning ej utfördes.  

  

                                                      
10 Naturvårdsverket, tabell juni 2016. 
11 Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 
2010:1.  
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3.5 BEDÖMNINGSGRUNDER VATTEN 

Grundvattenprov har analyserats med avseende på metaller inkl Hg, 

petroleumkolväten inkl PAH:er och BTEX. Uppmätta halter i grundvattnet 

jämförs med olika jämförvärden beroende på ämne; alifater, aromater, BTEX 

och PAHer med Svenska Petroleum Institutets riktvärden för 

bensinstationer12 och metaller med SGU:s bedömningsgrunder för 

grundvatten13.  

3.6 ANALYSER VATTEN 

En sammanställning av analysresultat avseende filtrerade metaller i 

grundvatten redovisas i Tabell 3.2-3.3 nedan och jämförs med föreslagna 

jämförvärden enligt kapitel 3.5 ovan. Kopior på analysprotokoll redovisas i 

Bilaga 3. 

Tabell 3.2. Resultat av analys av filtrerade metaller i grundvatten. Halterna jämförs mot 
klassgräns för tillståndsklass 3-4 (SGU, 2013), vilket motsvarar måttlig-hög halt / påverkan. 
Halter metaller i µg/l.  

Analys Enhet 

 

T1701GW 

SGU, klass 

3-4 

SGU 

Klass 4 

SGU, 

klass 3-4 

      

Datum  190603 

 

   

Arsenik µg/l 0,056 5 5-10 >10 

Barium µg/l 17 - 

 

  

Bly µg/l <0,0010 

 

2 2-10 >10 

Kadmium µg/l <0,0040 1 1-5 >5 

Kobolt µg/l 0,097 -   

Koppar µg/l 0,062 1000 
1000-

2000 
>2000 

Krom µg/l <0,050 10 10-50 >50 

Nickel µg/l 2,2 10 10-20 >20 

Vanadin µg/l <0,0020 -   

Zink µg/l 0,21 100 
100-

1000 
>1000 

 
Uppmätta totalhalter metaller i grundvatten, bedöms som mycket låga, utifrån 

SGU:s klassindelning.  

  

                                                      
12 SPI, 2011. SPI Rekommendation. Efterbehandling av förorenade 

bensinstationer och dieselanläggningar. 

13 SGU, 2013. Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01. 
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Tabell 3.3. Sammanställning av erhållna analysresultat avseende organiska ämnen jämfört med 
riktvärden enligt SPI. Halter metaller i µg/l. 

Parameter Enhet 

SPI 

Riktvärden 

ånga i 

byggnad 

SPI 

Riktvärde 

skydd av 

ytvatten 

T1701GW 

alifater >C5-C8 µg/l 3000 
300 

<20 

alifater >C8-C10 µg/l 100 
150 

<20 

alifater >C10-C12 µg/l 25 
300 

<20 

alifater >C12-C16 µg/l - 
3000 

<20 

alifater >C16-C35 µg/l - 
3000 

62 

aromater >C8-C10 µg/l 800 
500 

<10 

aromater >C10-C16 µg/l 100 500 <10 

aromater >C16-C35 µg/l 25000 500 <5,0 

bensen µg/l 50 500 <0.50 

toluen µg/l 7000 500 <0.10 

etylbensen µg/l 6000 
120 

<0.10 

summa xylener µg/l 3000 
5 

<0.10 

PAH, summa L µg/l 2000 
120 

<0.20 

PAH, summa M µg/l 10 
5 

<0.30 

PAH, summa H µg/l 300 
0,5 

<0.30 

 

4 BEDÖMNING 

4.1 FÖRORENINGSSITUATION JORD 

Utförd översiktlig provtagning visar på liten förekomst av fyllningsjord i form 

av några decimeter ytlig mulljord som underlagras av lera alternativt siltig 

lera. Mulljorden är dock påverkad. I fyra av sju provpunkter påvisas förhöjda 

halter över KM-riktvärden vid markskiktet för att sedan generellt avta med 

ökat djup. Undantag är punkt 19W04 där bägge analyserade prov visar 

förhöjd halt över MKM samt provpunkt 19W03 där kunskap om halt på ökat 

djup är okänd (inget prov/analys). Vid provpunkt 19W03 överskrids även 

MKM-riktvärdet (31 mg arsenik/kg TS jämfört med MKM på 25 mg As/kg TS). 

I samtliga övriga analyserade prov indikeras halter lägre än MKM-riktvärden. 

Påvisad föroreningsförekomst visar att mulljorden inom området inte 

uppfyller Naturvårdsverkets klassificeringsnivå, motsvarande MRR, varför 

kompletterande laktester för att kontrollera möjlighet till återvinning ej är att 

rekommendera. Analysresultat av underliggande jord utesluter dock ej 

möjligheten. Det krävs fler totalhalts-analyser och laktester innan 

lämpligheten kan bedömas.  
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4.2 FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING – JORD 

Aktuell markanvändning kommer fortsättningsvis vara vård- och omsorg, 

vilket bedöms motsvara skyddsnivån för Naturvårdsverkets generella 

riktvärde för känslig markanvändning (KM). I detta avsnitt presenteras 

således bedömda risker för människa och miljö med fortsatt KM-användning.  

Eftersom ett mindre antal analyser av jordprov utförts, görs hälso-

riskbedömning för ämnen som påvisats över KM-riktvärden utifrån nu 

uppmätta maxhalter, dvs 31 mg arsenik/kg TS och 28 mg kobolt/kg TS. 

Rörande bedömning av miljö-riskbedömning vore tillämpning av maxhalter 

att överskatta riskerna, för dessa tillämpas enligt praxis istället beräknade 

medelhalter, dvs 11 mg arsenik/kg TS och 17 mg kobolt/kg TS.  

KM-riktvärdet för både kobolt och arsenik styrs primärt anpassat till naturliga 

nationella bakgrundshalter (10 mg/kg TS för bägge), sekundärt av hälsa (15 

mg kobolt/kg TS), tertiärt av markmiljö (20mg/kg TS för bägge) och därefter 

av skydd av grundvatten (22mg/kg TS för bägge). Baserat på detta kan av 

uppmätta maxhalter indikera att förhöjd risk för människors hälsa och negativ 

inverkan på markmiljö utan åtgärd inte (åtminstone ställvis) kan uteslutas 

men negativ åverkan på grundvattnet bedöms ej sannolik.  

4.3 SPRIDNING TILL AKTUELLT PLANOMRÅDE – 
FÖRORENINGSFÖREKOMST VATTEN 

Inom aktuell översiktlig provtagning fokuserades provtagning av grundvatten 

på de områden där planområdet, i teorin, kan vara påverkat av omgivande 

verksamheter. Förutsättningar för inströmmande grundvatten ska alltså 

finnas för att undersökning kan motiveras. 

Resultat från utförda vattenprovtagningar i befintligt rör T1701GW, beläget i 

västra delen av planområdet, visar på förekomst av enskilda metaller och 

alifater >C16-C35 över laboratoriets rapporteringsgräns. Halterna bedöms 

dock som mycket låga, relativt tillämpade jämförvärden.   

4.4 PÅVERKAN PLANERAD DETALJPLAN 

Föroreningar förekommer i ytliga marklager, till ett maxdjup om 0,5m. 

Föroreningsförekomsten är inte i detalj avgränsad i plan och djup.  

Föroreningar i mark utgörs av arsenik och kobolt, vilka är möjliga att åtgärda. 

Förorenings-förekomsten i ytliga marklager bedöms således inte utgöra ett 

hinder för genomförande eller godkännande av planändringen. Vidare 

bedöms uppmätta metall- och petroleumkolväten ej medföra betydelse för 

planerad planändring.  
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5 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION 
Det finns viss föroreningsförekomst inom planområdet, främst 

metallförekomst vid markskiktet vilket inte bedöms vara ekonomiskt, 

samhällsmässigt eller tekniskt orimligt att åtgärda. Påvisad 

föroreningsförekomst i jorden bedöms således inte utgöra ett hinder mot 

godkännande eller genomförande av planändring.  

Vid framtida schakt- och entreprenadarbeten inom planområdet behöver 

dock beaktas att schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör 

lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall 

påbörjas. Normalt bifogas en handlingsplan med anmälan vars syfte är att ge 

information om hur bl.a. kontroll, hantering, transport och eventuell 

deponering av jord ska utföras. 

Enligt Miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet, 

oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 

föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. Påvisad föroreningsförekomst bedöms inte medföra skada eller 

olägenhet men vi rekommenderar ändå att denna rapport delges den lokala 

tillsynsmyndigheten.  

Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras på erfarenhetsmässiga 

bedömningar och branschpraxis. Utförda bedömningar och 

rekommendationer i aktuell handling baseras av naturliga skäl på det 

provtagnings- och analysresultat som identifierats inom aktuellt uppdrag. 

 
 

 

WSP Sverige AB 

Örebro Vatten och Miljö 

   
__________________________ 

Anders Stenqvist    

Uppdragsledare    
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WSP Sverige AB 
Box 8094  
700 08 Örebro  
Besök: Krontorpsgatan 1  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 
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Förklaringar
j Grundvattenrör

b Provgropar

SGF/BGS Beteckningssystem version 2001:2

Koordinatsystem och höjdsystem
SWEREF 99 15 00                   RH2000

BILAGA 1

Grundvattenrör ungefärliga lägen
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Bilaga 2

Provtagningsdatum 2019-04-03 2019-04-03 2019-04-03 2019-04-03 2019-04-03 2019-04-03 2019-04-03 2019-04-03 2019-04-03 2019-04-03 2019-04-03

Provbenämning 19W01 19W01 19W02 19W03 19W04 19W04 19W05 19W05 19W06 19W06 19W07

Ansvarig: Anders Stenqvist 0,3-0,8 0-0,3 0,0-0,5 0,0-0,3 0,3-0,8 0-0,3 0,3-0,8 0-0,3 0,2-0,7 0-0,2 0,0-0,2

Parameter
Arsenik As (mg/kg Ts) 10 10 25 Färgförklaringar <2,5 4 6,9 31 16 11 9,1 13 4 11 8,2

Barium Ba (mg/kg Ts) 200 300 <MRR 22 27 30 75 49 71 38 75 38 51 45

Kobolt Co (mg/kg Ts) 15 15 35 MRR>KM 6 9,3 10 25 17 28 11 26 9,3 24 18

Kadmium Cd (mg/kg Ts) 0,2 0,8 15 KM>MRR <0,2 <0,2 <0,2 0,5 0,37 0,39 <0,2 0,33 <0,2 0,3 0,21

Krom Cr (mg/kg Ts) 40 80 150 >MKM 4,1 3,9 5,5 6,1 8,8 5,5 4,4 7 3,5 4,7 4,3

Koppar Cu (mg/kg Ts) 40 80 200 7,6 11 17 28 27 25 11 22 4,9 18 16

Nickel Ni (mg/kg Ts) 35 40 120 6,2 7,2 8,7 12 12 11 12 15 11 9,9 9,4

Bly Pb (mg/kg Ts) 20 50 400 6,5 6,9 9,9 13 22 13 8,7 14 5,8 9,5 8,2
Vanadin V (mg/kg Ts) 100 100 200 11 17 23 79 37 33 41 40 25 36 29

Zink Zn (mg/kg Ts) 120 250 500 24 31 36 110 68 130 41 110 27 78 73

Kvicksilver (mg(kg Ts) 0,25 2,5 < 0,01 0,019 0,019 0,077 0,048 0,061 0,032 0,057 0,03 0,039 0,039

Summa PCB-7 (mg(kg Ts) 0,008 0,2 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004

Summa PAH-L (mg/kg Ts) 0,6 3 15 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Summa PAH-M(mg/kg Ts) 2 3,5 20 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 0,083 0,63 <0,05 0,22 <0,05 0,14 0,37

Summa PAH-H(mg/kg Ts) 0,5 1 10 <0,08 <0,08 <0,08 0,15 <0,08 0,83 <0,08 0,25 <0,08 0,1 0,44

Alifater >C5-C8 (mg/kg Ts) 25 150 - <1,2 - - - <1,2 - <1,2 - <1,2 -

Alifater >C8-C10 (mg/kg Ts) 25 120 - <2 - - - <2 - <2 - <2 -

Alifater >C10-C12 (mg/kg Ts) 100 500 - <10 - - - <10 - <10 - <10 -

Alifater >C12-C16 (mg/kg Ts) 100 500 - <10 - - - <10 - <10 - <10 -

Alifater >C16-C35 (mg/kg Ts) 100 1000 - 23 - - - 28 - 19 - 25 -

Summa Alifater >C5-C16 (mg/kg Ts) 100 500 - <10 - - - <10 - <10 - <10 -

Aromater >C8-C10 (mg/kg Ts) 10 50 - <1 - - - <1 - <1 - <1 -

Aromater >C10-C16 (mg/kg Ts) 3 15 - <1 - - - <1 - <1 - <1 -

Aromater >C16-C35 (mg/kg Ts) 10 30 - <1 - - - <1 - <1 - <1 -

Bensen (mg/kg Ts) 0,012 0,04 - <0,003 - - - <0,003 - <0,003 - <0,003 -

Toluen (mg/kg Ts) 10 40 - <0,1 - - - <0,1 - <0,1 - <0,1 -

Etylbensen (mg/kg Ts) 10 50 - <0,1 - - - <0,1 - <0,1 - <0,1 -

Xylener (mg/kg Ts) 10 50 - <0,1 - - - <0,1 - <0,1 - <0,1 -

NV's 
riktvärden 
för MRR

NV's 
riktvärden 

för KM

NV's 
riktvärden 
för MKM Provdjup (m u my)
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10284886-30
Konsult/ProjNr  :  Anders Stenqvist
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-04-03
Provets märkning :  19W01
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Anders Stenqvist

Ankomstdatum :  2019-04-03
Ankomsttidpunkt :  2110

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 91.5 %±9.15
EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 4.0 mg/kg TS±1.9
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 27 mg/kg TS±5.4
EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 9.3 mg/kg TS±1.9
EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 3.9 mg/kg TS±0.78
EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 11 mg/kg TS±2.2
EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 7.2 mg/kg TS±1.4
EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 6.9 mg/kg TS±1.4
EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 17 mg/kg TS±3.4
EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 31 mg/kg TS±6.2
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 23 mg/kg TS±6.9
GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            

Rapport Nr 19128468

Sida  1 (2)

Kopia
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10284886-30
Konsult/ProjNr  :  Anders Stenqvist
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-04-03
Provets märkning :  19W01
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Anders Stenqvist

Ankomstdatum :  2019-04-03
Ankomsttidpunkt :  2110

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Linköping  2019-04-09             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till
anders.stenqvist@wsp.com

Rapport Nr 19128468
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Kopia

Page 250 of 345



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10284886-30
Konsult/ProjNr  :  Anders Stenqvist
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-04-03
Provets märkning :  19W04
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Anders Stenqvist

Ankomstdatum :  2019-04-03
Ankomsttidpunkt :  2110

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 85.9 %±8.59
EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 11 mg/kg TS±2.2
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 71 mg/kg TS±14
EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 28 mg/kg TS±5.6
EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd 0.39 mg/kg TS±0.14
EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 5.5 mg/kg TS±1.1
EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 25 mg/kg TS±5.0
EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 11 mg/kg TS±2.2
EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 13 mg/kg TS±2.6
EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 33 mg/kg TS±6.6
EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 130 mg/kg TS±26
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 28 mg/kg TS±8.4
GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Fenantren 0.087 mg/kg TS±0.026

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10284886-30
Konsult/ProjNr  :  Anders Stenqvist
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-04-03
Provets märkning :  19W04
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Anders Stenqvist

Ankomstdatum :  2019-04-03
Ankomsttidpunkt :  2110

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.31 mg/kg TS±0.093
GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Pyren 0.23 mg/kg TS±0.069
Beräknad PAH-M,summa 0.63 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.12 mg/kg TS±0.036
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.092 mg/kg TS±0.028
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.21 mg/kg TS±0.063
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.067 mg/kg TS±0.020
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.087 mg/kg TS±0.026
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 0.18 mg/kg TS±0.054
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.074 mg/kg TS±0.022
Beräknad PAH-H,summa 0.83 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.74 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 0.71 mg/kg TS

Linköping  2019-04-09             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till
anders.stenqvist@wsp.com

Rapport Nr 19128469
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10284886-30
Konsult/ProjNr  :  Anders Stenqvist
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-04-03
Provets märkning :  19W05
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Anders Stenqvist

Ankomstdatum :  2019-04-03
Ankomsttidpunkt :  2110

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 84.3 %±8.43
EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 13 mg/kg TS±2.6
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 75 mg/kg TS±15
EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 26 mg/kg TS±5.2
EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd 0.33 mg/kg TS±0.14
EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 7.0 mg/kg TS±1.4
EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 22 mg/kg TS±4.4
EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 15 mg/kg TS±3.0
EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 14 mg/kg TS±2.8
EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 40 mg/kg TS±8.0
EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 110 mg/kg TS±22
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 19 mg/kg TS±5.7
GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Fenantren 0.039 mg/kg TS±0.012

(forts.)            

Rapport Nr 19128470
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10284886-30
Konsult/ProjNr  :  Anders Stenqvist
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-04-03
Provets märkning :  19W05
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Anders Stenqvist

Ankomstdatum :  2019-04-03
Ankomsttidpunkt :  2110

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.10 mg/kg TS±0.030
GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Pyren 0.076 mg/kg TS±0.023
Beräknad PAH-M,summa 0.22 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.040 mg/kg TS±0.012
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.042 mg/kg TS±0.013
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.086 mg/kg TS±0.026
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.039 mg/kg TS±0.012
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 0.043 mg/kg TS±0.013
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa 0.25 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.21 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2019-04-09             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 2981 6100 8570 1752

Kopia sänds till
anders.stenqvist@wsp.com
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10284886-30
Konsult/ProjNr  :  Anders Stenqvist
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-04-03
Provets märkning :  19W06
Provtagningsdjup :  0-0.2 m
Provtagare :  Anders Stenqvist

Ankomstdatum :  2019-04-03
Ankomsttidpunkt :  2110

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 85.9 %±8.59
EN 16173mod,EN ISO 11885 Arsenik, As 11 mg/kg TS±2.2
EN 16173mod,EN ISO 11885 Barium, Ba 51 mg/kg TS±10
EN 16173mod,EN ISO 11885 Bly, Pb 24 mg/kg TS±4.8
EN 16173mod,EN ISO 11885 Kadmium, Cd 0.30 mg/kg TS±0.14
EN 16173mod,EN ISO 11885 Kobolt, Co 4.7 mg/kg TS±0.94
EN 16173mod,EN ISO 11885 Koppar, Cu 18 mg/kg TS±3.6
EN 16173mod,EN ISO 11885 Krom, Cr 9.9 mg/kg TS±2.0
EN 16173mod,EN ISO 11885 Nickel, Ni 9.5 mg/kg TS±1.9
EN 16173mod,EN ISO 11885 Vanadin, V 36 mg/kg TS±7.2
EN 16173mod,EN ISO 11885 Zink, Zn 78 mg/kg TS±16
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 25 mg/kg TS±7.5
GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Samhällsbyggnad
Geoteknik 5424

Box 8094
700 08  ÖREBRO

Projekt Mark

Projekt         :  10284886-30
Konsult/ProjNr  :  Anders Stenqvist
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2019-04-03
Provets märkning :  19W06
Provtagningsdjup :  0-0.2 m
Provtagare :  Anders Stenqvist

Ankomstdatum :  2019-04-03
Ankomsttidpunkt :  2110

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.076 mg/kg TS±0.023
GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Pyren 0.065 mg/kg TS±0.020
Beräknad PAH-M,summa 0.14 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.060 mg/kg TS±0.018
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 0.043 mg/kg TS±0.013
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa 0.10 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2019-04-09             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till
anders.stenqvist@wsp.com
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-124574-01

EUSELI2-00644028
Í%SQbÂÂ!=IÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10284886-30

WSP Samhällsbyggnad - Örebro [5424] 

Anders Stenqvist

Box 8094

700 08 ÖREBRO

Kundnummer: SL8468075

Provbeskrivning:

177-2019-06040376Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

13

2019-06-03

Anders Stenqvist

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2019-06-04

Utskriftsdatum: 2019-06-17

Provmärkning: GW1701

Provtagningsplats: 10284886-30

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l0.062Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l0.072Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen a)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)Intern metod

µg/l0.023Naftalen a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Acenaften a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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AR-19-SL-124574-01

Í%SQbÂÂ!=IÆÎ

EUSELI2-00644028

µg/l0.013Fluoren a)Intern metod25%

µg/l0.017Fenantren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Intern metod

mg/l0.000056Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.017Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000097Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000062Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0022Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.000020Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00021Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Protokoll 2020-06-02

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Fanny Germer (Planarkitekt )

Protokollet innehåller paragraferna §88

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Pernilla Marberg (SD) (Deltar på distans 
från § 78)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2020-06-02

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-02

Datum för överklagan 2020-06-03 till och med 2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2020-06-02

Justerare signatur

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

Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter utbyggnadsplaner för 
vård- och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka användningen av området generellt så 
att det finns en större flexibilitet inför eventuella byggprojekt i framtiden.

Lekebergs kommun har i det långsiktiga arbetet med att utveckla vård- och omsorgsboende 
bedömt att en utbyggnad av Linden kan vara ett alternativ. Det har dock visat sig att 
detaljplanen i området behöver göras om för att eventuella utbyggnader ska vara möjliga att 
genomföra. Gällande detaljplan som berör kvarteret mejeristen är väldigt begränsande. 
Inriktningen har varit att göra ny detaljplan med utökad byggrätt för att möta eventuella 
framtida behov.

Planområdet har kortats ner efter granskningen för att detaljplanen ska kunna antas. I 
kvarteret som inte längre är med i planen har inga markundersökningar gjorts vilket krävdes 
för att planen skulle kunna antas. Detta bedömdes fördröja planprocessen ytterligare.

Detaljplanen kan tas upp för antagande. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen) - (KS 18-346-43)
 Planbeskrivning - Fjugesta 46:2 m.fl. - (KS 18-346-45)
 Plankarta Fjugesta 46:2 m.fl - (KS 18-346-44)
 Samrådsredogörelse - Fjugesta 46:2 m.fl. - (KS 18-346-46)
 Granskningsutlåtande - Fjugesta 46:2 m.fl. - (KS 18-346-47)
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Protokoll 2020-06-02

Justerare signatur

 Fastighetsförteckning - Fjugesta 46:2 m.fl. - (KS 18-346-48)
 Riskutredning OKQ8 Fjugesta 080717 inkl bilaga - (KS 18-346-51)
 Översiktlig markprovtagning - Fjugesta 46:2 m.fl. - (KS 18-346-50)
 PM 191216 - (KS 18-346-52)
 Bilaga 1 Situationsplan MMU_1_500 - (KS 18-346-53)
 Bilaga 2 sammanställnig analyser jord 190610 - (KS 18-346-54)
 Bilaga 3 Analysprotokoll - (KS 18-346-55)
 Behovsbedömning - Fjugesta 46:2 m.fl. - (KS 18-346-49)
 §65 KSAU Förändring av gällande detaljplan för Fjugesta 46:2, 2:19 m fl (bl a Linden) - (KS 18-

346-56)
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Dnr: KS 20-226

   

Tjänsteskrivelse – Ny medlem i den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård, tolk- och 
översättarservice 

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun är sedan år 2018 medlem i den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård, tolk och översättarservice. Region Örebro län är värdorganisation 
och den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation. Utöver Lekebergs 
kommun och Region Örebro län är också Örebro kommun, Kumla kommun, 
Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun 
medlemmar i nämnden.

Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice åt 
parterna. Regionhälsan arbetar med företagshälsa och ska vara en oberoende 
expertresurs som bidrar till att skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser, 
genom att tillhandhålla multiprofessionell kompetens och kunskap i 
arbetsmiljöfrågor för arbetsgivare i kundorganisationerna. Tolk- och 
översättarservice arbetar med att förmedla tolk- och översättartjänster för kontakter 
mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk saknas, så att möjlighet 
till kommunikation, integration och informationsutbyte kan tryggas för alla berörda 
parter.

I mars 2020 ansökte Nora kommun om att få bli medlem i den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård, tolk- och översättarservice. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att nämnden utökas och föreslår att 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun godkänner inträdet i nämnden. Förslaget 
till beslut är utformat av Region Örebro län och ska beslutas samstämmigt av 
kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. godkänner samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, 
Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, 
Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun avseende 
samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med 
giltighet från och med 2020-10-01,

2. från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice,
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3. upphäver tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro 
kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs 
kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs när det nya 
samverkansavtalet träder i kraft,

4. upphäver tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice när det nya reglementet 
träder i kraft, samt

5. beslutet gäller under förutsätter att samstämmiga beslut fattas av 
regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, 
Laxå, Lindesbergs, Lekebergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Peter Brändholm
Kommundirektör Handläggare
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Bakgrund
Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att 
från och med 2005-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för 
samverkan angående företagshälsovård.

Örebro kommun och landstinget har senare, med verkan från och med 2007-09-01, beslutat att 
kommunens tolkförmedling skall tillföras den gemensamma nämnden, som därvid namn-
ändrats till den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård samt 
tolkförmedling. 

Sedan 2009-01-01 ingår Kumla kommun i den gemensamma nämnden, och sedan 2015 
Hallsbergs kommun och Laxå kommun, sedan 2016 Lindesbergs kommun, sedan 2017 
Ljusnarsbergs kommun och sedan 2018 Lekebergs kommun.

Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice.

Sedan beslut nu besluts fattats om att även Nora kommun med verkan från och med 
2020-10-01, ska ingå i den gemensamma nämnden gäller nedanstående

REGLEMENTE

Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens 
organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan Region Örebro län, 
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs 
kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun och Nora kommun ingånget 
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

§ 1 Uppgifter m.m.
Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt 
parterna. 

Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom Region Örebro 
län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Regionhälsan) 
och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice).
Regionhälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad 
rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och 
översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk 
saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter.

Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 
detta reglemente och samverkansavtalet.
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Nämnden skall till regionen och kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är.

Nämnden skall vid behov samråda med berörda nämnder och förvaltningar i regionen och 
kommunerna samt med andra myndigheter.

§ 2 Sammanträden
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Nämnden sammanträder hos regionen om inte nämnden själv bestämmer annat.

§ 3 Sammansättning
Nämnden består av 20 ledamöter och 20 ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt 
följande: Region Örebro län 10 ledamöter och 10 ersättare Örebro kommun 2 ledamöter och 2 
ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 
ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 
ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot 
och 1 ersättare samt Nora kommun 1 ledamot och 1 ersättare.

Regionen ska som värdorganisation utse ordförande medan Örebro kommun utser vice 
ordförande. 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring
Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare från den part som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe.

Om ersättare inte valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige 
bestämda ordningen. 

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

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare 
från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en 
ersättare från ett annat parti.

En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra, 
sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 
ersättare från annat parti har trätt in.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

§ 5 Anmälan av förhinder
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En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

§ 6 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

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

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern 
äldste ledamoten göra detta.

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

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

§ 8 Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör då 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll skall anslås på regionens och kommunernas anslagstavlor.

§ 9 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet.

§ 10 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.

§ 11 Undertecknande av handlingar
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Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.
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SAMVERKANSAVTAL

Bakgrund

Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att 
från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma 
nämnden för samverkan angående företagshälsovård. Till grund för denna samverkan 
träffades ett avtal härom. Genom beslut i landstinget och Örebro kommun tillfördes 2007 
kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden antog benämningen 
gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. 
Samverkande kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och Laxå 2015, 
Lindesberg 2016 och Ljusnarsberg 2017 och Lekeberg 2018. Nämnden benämns den 
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 

Sedan nu även Nora kommun önskar medverka i den gemensamma nämnden upphör härmed 
det tidigare ingångna avtalet mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 
Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Lekebergs kommun och 
Ljusnarsbergs kommun fr.o.m. 2020-10-01, då detta avtal träder i kraft. 

Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 
Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun och Nora kommun, 
gemensamt kallade parterna, träffar därför nu nedanstående avtal om samverkan angående 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
 
Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens 
organisation.

§ 1 Uppgifter m.m.
Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt 
parterna. 

Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom Region Örebro 
län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Regionhälsan) 
och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice).
Regionhälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad 
rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och 
översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk 
saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter.

§ 2 Administration
Region Örebro län skall genom sin förvaltning ha ansvaret för beredning och verkställighet av 
nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.

§ 3 Äganderätt till egendom och arbetsgivaransvar
För den verksamhet som skall bedrivas i nämnden skall Region Örebro län vara huvudman 
och äga eller förhyra fastighet, inventarier och annan lös egendom.

Region Örebro län skall vara arbetsgivare för den personal som är anställd i nämndens 
verksamhet.
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§ 4 Försäkring
Region Örebro län ansvarar för att egendom och verksamhet har erforderligt 
försäkringsskydd.

§ 5 Kostnadsfördelning m.m.
Var och en av parterna beslutar i vilken utsträckning man vill använda den gemensamma 
nämndens tjänster. När det gäller företagshälsovård fastställer vardera parten årligen den 
budget man avsätter för företagshälsovård. Det fastställda beloppet för företagshälsovård 
betalas månatligen med 1/12. Tolktjänsterna beställs löpande utifrån uppkomna behov och 
faktureras månatligen.

Respektive part svarar för uppkomna underskott i proportion till det antal timmar som part har 
anlitat den gemensamma nämndens tjänster. 

Överskott som uppkommer i verksamheten skall tillföras denna verksamhet om inte parterna 
beslutar om annat. 

 § 6 Insyn i förvaltningen
Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens 
verksamhet. Nämnden skall till parterna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är.

 § 7 Mandatperiod
Mandatperioden skall vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till 
fullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet skall dock upphöra tidigare om 
uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång enligt vad närmare anges i § 10.

§ 8 Sammansättning
Nämnden skall bestå av 20 ledamöter och 20 ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt 
följande: Region Örebro län 10 ledamöter och 10 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter och 
2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 
ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 
ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot 
och 1 ersättare samt Nora kommun 1 ledamot och 1 ersättare.

Parterna är överens om att Region Örebro län skall inneha posten som ordförande och Örebro 
kommun skall inneha posten som vice ordförande.

§ 9 Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas av parterna i 
samråd. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol.

§ 10 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med 2020-10-01 till och med 2024-12-31 och förutsätter för sin 
giltighet godkännande av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, 
Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg, Lekeberg och Nora.
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Vardera parten har rätt att senast 12 månader före avtalstidens utgång säga upp detta avtal till 
upphörande. Sker inte sådan uppsägning är avtalet förlängt med fyra år i sänder. För dessa 
förlängningsperioder gäller en uppsägningstid av 18 månader före avtalsperiodens utgång. 

Detta avtal ersätter tidigare avtal mellan parterna i denna sak.

-------------------

Detta avtal har upprättats i nio likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Örebro den Örebro den

För Region Örebro län För Örebro kommun 

------------------------ ------------------------

             
------------------------     -----------------------

Kumla den Hallsberg den

För Kumla kommun För Hallsbergs kommun

------------------------ ------------------------

------------------------ ------------------------

Laxå den Lindesberg den

För Laxå kommun För Lindesbergs kommun

------------------------ ------------------------ 

------------------------ ------------------------
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Kopparberg den Fjugesta den

För Ljusnarsbergs kommun För Lekebergs kommun

------------------------ ------------------------

------------------------ ------------------------

Nora den

För Nora kommun

------------------------

------------------------ -
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
Niklas Tiedermann 2020-05-26 Dnr: 20RS5013

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ
Regionstyrelsen

Ny medlem (Nora kommun) i den gemensamma nämnden 
för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att   för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, 
Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, 
Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun avseende samverkan 
angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet från och 
med 2020-10-01,

att   från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice,

att   tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla 
kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs 
kommun och Ljusnarsbergs upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft, 

att   tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft, samt

att   beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av regionfullmäktige samt 
kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lindesbergs, Lekebergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner samt

att till ny ledamot i nämnden välja X och till ersättare i nämnden välja Y.

Sammanfattning

Efter att Nora kommun nu har ansökt om att få ingå i den gemensamma nämnden för 
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företagshälsovård samt tolk- och översättarservice föreslås att ansökan ska bifallas och 
att reviderat samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma nämnden 
fastställs. Beslutet kräver att övriga medlemmar också fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning
Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en gemensam nämnd, kallad 
den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård. 2007 tillfördes 
kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden antog 
benämningen gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt 
tolkförmedling.  Samverkande kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, 
Hallsberg och Laxå 2015, Lindesberg 2016, Ljusnarsberg 2017 och Lekeberg 2018.
Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice.

Sedan nu även Nora kommun önskar medverka i den gemensamma nämnden föreslås 
att det ingångna avtalet mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 
Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun 
och Lekebergs kommun upphör fr.o.m. 2020-10-01, då nytt avtal träder i kraft. 
Samtidigt gäller även nytt reglemente för nämnden varvid tidigare reglemente upphör 
att gälla.

Region Örebro län är som tidigare värdorganisation och den gemensamma nämnden 
ingår i regionens organisation.

Det föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att nämnden ska bestå av 20 
ledamöter och 20 ersättare. Härvid ska ledamöter och ersättare utses enligt följande: 
Region Örebro län 10 ledamöter och 10 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter och 2 
ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot 
och 1 ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 
ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Ljusnarsbergs 
kommun 1 ledamot och 1 ersättare samt Nora kommun 1 ledamot och en ersättare.

Region Örebro län ska som värdorganisation inneha posten som ordförande medan 
Örebro kommun ska inneha posten som vice ordförande.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet bedöms inte har några direkta konsekvenser för dessa perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.
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Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Beslutsunderlag
Föredragnings-PM 2020-05-29

Skrivelse från Nora kommun

Förslag till reglemente

Förslag till samarbetsavtal

Rickard Simonsson
regiondirektör

Skickas till:
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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Protokoll 2020-06-02

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §92

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Pernilla Marberg (SD) (Deltar på distans 
från § 78)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-02

Datum för överklagan 2020-06-03 till och med 2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§92 - Ny medlem i den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård, tolk- och översättarservice (KS 20-226)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun är sedan år 2018 medlem i den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård, tolk och översättarservice. Region Örebro län är värdorganisation och den 
gemensamma nämnden ingår i regionens organisation. Utöver Lekebergs kommun och 
Region Örebro län är också Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå 
kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun medlemmar i nämnden.

Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice åt parterna. 
Regionhälsan arbetar med företagshälsa och ska vara en oberoende expertresurs som bidrar 
till att skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser, genom att tillhandhålla 
multiprofessionell kompetens och kunskap i arbetsmiljöfrågor för arbetsgivare i 
kundorganisationerna. Tolk- och översättarservice arbetar med att förmedla tolk- och 
översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk 
saknas, så att möjlighet till kommunikation, integration och informationsutbyte kan tryggas 
för alla berörda parter.

I mars 2020 ansökte Nora kommun om att få bli medlem i den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård, tolk- och översättarservice.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att nämnden utökas och föreslår att 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun godkänner inträdet i nämnden. Förslaget till beslut 
är utformat av Region Örebro län och ska beslutas samstämmigt av kommunfullmäktige i 
samtliga medlemskommuner.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 
Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, 
Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun avseende samverkan angående företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice med giltighet från och med 2020-10-01,
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Justerare signatur

2. från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice,

3. upphäver tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla 
kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun 
och Ljusnarsbergs när det nya samverkansavtalet träder i kraft,

4. upphäver tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice när det nya reglementet träder i kraft, samt

5. beslutet gäller under förutsätter att samstämmiga beslut fattas av regionfullmäktige samt 
kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lindesbergs, Lekebergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 
Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, 
Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun avseende samverkan angående företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice med giltighet från och med 2020-10-01,

2. från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice,

3. upphäver tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla 
kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun 
och Ljusnarsbergs när det nya samverkansavtalet träder i kraft,

4. upphäver tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice när det nya reglementet träder i kraft, samt

5. beslutet gäller under förutsätter att samstämmiga beslut fattas av regionfullmäktige samt 
kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lindesbergs, Lekebergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner.
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Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny medlem i Gemensam nämnd för företagshälsovård, tolk- och 

översättarservice - (KS 20-226-3)
 Ansökan om ny medlem (Nora kommun) i den gemensamma nämnden för företagshälsovård 

samt tolk- och översättarservice - (KS 20-226-1)
 Reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård, tolk- och 

översättarservice - (KS 20-226-5)
 Samverkansavtal - Gemensamma nämnden för företagshälsovård, tolk- och översättarservice 

2020 - (KS 20-226-6)
 Föredragnings-PM regionstyrelsen - (KS 20-226-4)
 §72 KSAU Ny medlem i den gemensamma nämnden för företagshälsovård, tolk- och 

översättarservice - (KS 20-226-7)
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Dnr: KS 20-209

   

Tjänsteskrivelse – Policy för markförvärv 

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har det övergripande ansvaret för att utveckla samhälls-
planeringen och samhällsbyggandet i kommunen. Detta gäller inom såväl 
kommunens eget som de privata fastighetsägarnas markinnehav. Ett långsiktigt och 
hållbart markägande är en viktig förutsättning och styrmedel för kommunen att 
kunna påverka samhällets utveckling i framtiden.

Plan- och bygglagen är ett styrmedel över markanvändning, men kommunen har 
också som markägare stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Policyn ska 
bidra till att nå politiskt uppställda mål för kommunens samhällsutveckling avseende 
förvärv, försäljning och upplåtelse av mark. 

Policyn tydliggör syftet med olika typer av markinnehav samt innehåller ett flertal 
ställningstaganden, förutsättningar och förhållningssätt för kommunen att ta hänsyn 
till vid framtida markförvärv.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Lekebergs kommuns policy för markförvärv.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Daniel Gustafsson
Kommundirektör Handläggare
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Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2020-XX-XX
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteperson: Kommundirektör
Diarienummer: KS 20-209 Regler

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

Innehållsförteckning

1. Inledning 3

1.1 Syfte..................................................................................................................... 3

2. Lekebergs kommuns markinnehav 3

2.1 Markreserv för utveckling.................................................................................... 3

2.2 Strategiskt markinnehav...................................................................................... 3

2.3 Skogsmark............................................................................................................ 4

2.4 Jordbruksmark..................................................................................................... 4

3. Ställningstaganden kring markförvärv 4

3.1 Aktiv markpolitik............................................................................................ 4

3.2 Marknadspris................................................................................................. 4

3.3 Samråd med berörda förvaltningar och kommunala bolag........................... 4

3.4 Förvärva mark genom överenskommelser.................................................... 4

3.5 Bytesmark...................................................................................................... 5

3.6 Expropriation................................................................................................. 5
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1. Inledning 
Lekebergs kommun har det övergripande ansvaret för att utveckla 
samhällsplaneringen och samhällsbyggandet i kommunen. Detta gäller inom såväl 
kommunens eget som de privata fastighetsägarnas markinnehav. Ett långsiktigt och 
hållbart markägande är en viktig förutsättning och styrmedel för kommunen att 
kunna påverka samhällets utveckling i framtiden.

Plan- och bygglagen är ett styrmedel över markanvändning, men kommunen har 
också som markägare stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen.

1.1 Syfte
Policyn ska bidra till att nå politiskt uppställda mål för kommunens 
samhällsutveckling avseende förvärv, försäljning och upplåtelse av mark.

2. Lekebergs kommuns markinnehav
Ansvaret för kommunens strategiska markinnehav åligger kommunstyrelsen i 
enlighet med kommunens reglemente. Lekebergs kommun ska ha en god plan- och 
markberedskap för att snabbt och effektivt kunna möta behov av utbyggnad i form 
av bostäder, infrastruktur, näringsliv och rekreationsområden. Därför är det av 
största vikt att kommunen har en god framförhållning när det gäller förvärv av 
strategisk mark. I alla delar av kommunen ska en fortlöpande utveckling av 
markinnehavet ske (genom förvärv, byten och försäljning), i syfte att förbättra och 
förstärka samhällets möjlighet till utveckling. Det gäller inom såväl centralorten, 
tätorter, småorter som landsbygden. Markreserven ska därför ses i minst ett 30-årigt 
perspektiv.

Det finns olika typer av mark som kan anses vara strategisk för en kommun. Det kan 
exempelvis vara mark som behövs för att vidareutveckla bostadsområden, 
verksamheter eller infrastruktur. Mark med högt rekreationsvärde är viktiga för att 
säkerställa medborgarnas tillgång till natur- och friluftsliv.

Ur ett långsiktigt perspektiv är målsättningen att de strategiska markförvärven ska 
vara självfinansierande. Kommunens markreserv ska behandlas som en resurs ur ett 
långsiktigt perspektiv. Kommunen ska därför undvika att sälja fastigheter som senare 
kan komma att behövas för framtida expansion eller som kan bli ett hinder för 
framtida exploatering och planläggning.

2.1 Markreserv för utveckling
Delen av kommunens markinnehav som inte är detaljplanerad är kommunens 
markreserv. Markreserven ska primärt användas för att uppfylla kommunens 
grunduppdrag genom att säkerställa markinnehav för nutida och framtida utveckling. 
Därmed ge kommunen förutsättning att nå uppsatta utvecklingsmål för samhällen 
och infrastruktur. Markreserven ska även fungera som tillgång vid förhandling när 
kommunen vill komma över ett strategiskt markområde.

2.2 Strategiskt markinnehav
Ett strategiskt markinnehav ska antingen utgöras av ett tätortsnära markområde eller 
av fastigheter som på kort eller lång sikt, eller på annat sätt, kan bidra till 
samhällsutveckling. Översiktsplanen, med fördjupningar, utgör grunden för den 
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bedömningen. Då kommunen strävar efter att utveckla en långsiktigt hållbar 
markreserv är det också nödvändigt att bevaka kommunens framtida intressen ur ett 
längre perspektiv än det som inkluderas i översiktsplanen. Det är därför motiverat för 
kommunen att förvärva mark även utanför de områden som pekas ut i 
översiktsplanen.

2.3 Skogsmark 
Kommunen äger skog av två anledningar, delar av kommunens skog fyller en viktig 
funktion som rekreationsskog eller innehåller särskilt höga naturvärden. Här kan 
möjligheten att inrätta kommunala reservat övervägas. Andra delar av 
skogsinnehavet förvaltas som produktionsskog. Översiktsplanen och 
grönstrukturplanen anger vilka skogar som utgör värdefulla naturområden. 

2.4 Jordbruksmark
Jordbruksmark utgör en del av kommunens markinnehav. Kommunens innehav av 
brukbar jordbruksmark ska vara i strategiskt syfte eller som markreserv. 
Jordbruksmark som inte planerats kan under tiden för planering och utveckling 
nyttjas för jordbruk genom exempelvis utarrendering. Vid planläggning av 
jordbruksmark måste samhällsnyttan väga tungt. 

3. Ställningstaganden kring markförvärv

3.1 Aktiv markpolitik
Kommunen ska aktivt omvärldsbevaka fastighetsmarknaden utifrån strategiska 
markförvärv. Markförvärv ska övervägas när strategisk mark är till salu.

3.2 Marknadspris
Kommunen förvärvar, säljer eller upplåter mark på marknadsmässiga villkor. 
Kommunens avkastningskrav utgår från att mark upplåtes eller överlåtes till 
marknadspris. Om marknadspriset inte är känt sedan tidigare kan marknadspriset 
bedömas av en oberoende auktoriserad värderingsman.

3.3 Samråd med berörda förvaltningar och kommunala bolag
Tillsammans med berörda förvaltningar och kommunala bolag görs en bedömning 
om ett eventuellt markförvärv. Vid förvärv där byggnad ingår ska förvärvet föregås av 
ett samråd med berörd förvaltning och/eller kommunalt bolag.

3.4 Förvärva mark genom överenskommelser 
Utgångspunkten för kommunen är att utökning av markreserv sker genom frivilliga 
förvärv där båda parters intressen tillgodoses på ett acceptabelt sätt. Likaså ska 
förvärven, så långt det är möjligt, genomföras med god framförhållning i förhållande 
till exploateringsutvecklingen. 

Kommunen ska sträva efter en god dialog och kontakt med markägare i områden där 
det är av intresse för kommunen att förvärva mark. Genom att föra en dialog med 
markägaren om kommunens ambitioner förbättras möjligheten till frivilliga 
överenskommelser. 
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3.5 Bytesmark
Kommunen ska sträva efter att öka innehavet av mark som kan användas som 
bytesmark. Genom att investera i bytesmark kan kommunen underlätta framtida 
markförvärvsprocesser.

Genom att öka innehavet av mark som kan användas som bytesmark vill kommunen 
också uppmuntra till frivilliga förvärv och motverka/förebygga tvångsåtgärder så som 
expropriation

3.6 Expropriation
I de fall där det inte är möjligt för kommunen att genomföra frivilliga förvärv eller 
byten kan i undantagsfall expropriation användas. Expropriation ska så långt som 
möjligt försöka undvikas inom kommunen. Tvingas kommunen lösa in mark under 
expropriationsliknande former ska kommunen betala 1.25 gånger värdet på 
fastigheten. 

Vid beslut om detaljplanläggning ska det tydligt framgå av underlaget att 
planläggningen innebär expropriation. 
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Protokoll 2020-06-02

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §90

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Pernilla Marberg (SD) (Deltar på distans 
från § 78)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-02

Datum för överklagan 2020-06-03 till och med 2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§90 - Policy för markförvärv (KS 20-209)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har det övergripande ansvaret för att utveckla samhälls-planeringen och 
samhällsbyggandet i kommunen. Detta gäller inom såväl kommunens eget som de privata 
fastighetsägarnas markinnehav. Ett långsiktigt och hållbart markägande är en viktig 
förutsättning och styrmedel för kommunen att kunna påverka samhällets utveckling i 
framtiden.

Plan- och bygglagen är ett styrmedel över markanvändning, men kommunen har också som 
markägare stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Policyn ska bidra till att nå 
politiskt uppställda mål för kommunens samhällsutveckling avseende förvärv, försäljning och 
upplåtelse av mark.

Policyn tydliggör syftet med olika typer av markinnehav samt innehåller ett flertal 
ställningstaganden, förutsättningar och förhållningssätt för kommunen att ta hänsyn till vid 
framtida markförvärv.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Lekebergs kommuns policy för markförvärv.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 
Yrkande

Johan Niklasson (C) och Berth Falk (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige antar Lekebergs kommuns policy för markförvärv.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Policy för markförvärv - (KS 20-209-1)
 Lekebergs kommuns policy för markförvärv - (88997)
 §67 KSAU Policy för markförvärv - (KS 20-209-2)
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Revidering av allmänt 
reglemente och reglemente 

för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Lekebergs 

kommun

12

KS 14-466
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Tjänsteskrivelse 2020-05-25 1 (1)

Dnr: KS 14-466

   

Tjänsteskrivelse – Revidering av allmänt reglemente 
och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun

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

Det finns beslutade politiska mål om att kommunen ska öka sin markreserv och för 
att verkställa dessa är en förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
delegation att genomföra fastighetsförvärv för mer än dagens 20 prisbasbelopp. 
Kommunstyrelsen föreslår att detta ändras till 10 miljoner kronor. Revideringen 
föreslås tillsammans med att kommunfullmäktige antar en policy för markförvärv. 
Policyn ska vara vägledande för kommunens strategiska markförvärv och möjliggöra 
både kort- och långsiktiga investeringar att säkra kommunens fortsatta 
samhällsutveckling. Policyn sätter också ramarna för hur kommunstyrelsen bör agera 
inom den ökade ramen för fastighetsförvärv.

Revideringarna syns i rött och blått på s. 16 i dokumentet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
Kommundirektör Handläggare
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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteperson: Administrativ chef
Diarienummer: KS 14-466

Revidering av allmänt 
reglemente
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2

Innehållsförteckning

1 Allmänt reglemente 4

1.1 Nämndernas sammansättning....................................................................... 4

1.2 Ansvar och samverkan................................................................................... 4

1.3 Ordförande.................................................................................................... 5

1.4 Presidium....................................................................................................... 5

1.5 Ersättare för ordförande och vice ordförande............................................... 5

1.6 Kommunal- och oppositionsråd..................................................................... 5

1.7 Frågor att beakta............................................................................................ 6
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1.9 Kommunstyrelsens ansvar............................................................................. 6

1.10 Uppgifter vid beredskap eller extraordinär händelse.................................... 6

1.11 Behörighet..................................................................................................... 6

1.12 Arbetsutskott................................................................................................. 6

1.13 Organisationen............................................................................................... 7

1.14 Personalansvar............................................................................................... 7

1.15 MBL-förhandlingar......................................................................................... 7

1.16 Undertecknade av handlingar........................................................................ 8

1.17 Korrekt lagtillämpning.................................................................................... 8

1.18 Personuppgifter............................................................................................. 8

1.19 Förhinder - Inkallande av ersättare................................................................ 8

1.20 Ersättarnas tjänstgöring................................................................................. 8

1.21 Jäv, avbruten tjänstgöring.............................................................................. 9

1.22 Närvaro- och yttranderätt.............................................................................. 9

1.23 Sammanträde på distans............................................................................... 9

1.24 Tidpunkt för sammanträden.......................................................................... 9

1.25 Kallelse........................................................................................................... 9

1.26 Justering av protokoll................................................................................... 10
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1 Allmänt reglemente

1.1 Nämndernas sammansättning
Kommunen uppgifter handhas under kommunfullmäktige av kommunstyrelse och 
nämnder enligt följande:

ledamöter ersättare

Kommunstyrelsen 13 6

Kultur- och bildningsnämnden 9 5

Krisledningsnämnd 5 5

Socialnämnden 9 5

Sydnärkes byggnämnd1 3 3

Sydnärkes miljönämnd2 3 3

Sydnärkes lönenämnd3 1 1

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

1 1

Sydnärkes överförmyndarnämnd5 1 1

Sydnärkes IT-nämnd6 1 1

Valnämnden 5 5

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

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

Styrelse/nämnd ska härutöver se till att verksamheten bedrivs enligt

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

ingångna avtal samt
• bestämmelser och avgränsningar i detta reglemente

Styrelsen/nämnden svarar inom sina respektive ansvarsområden för: 

• uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete,

1 Värdkommun Askersunds kommun
2 Värdkommun Laxå kommun
3 Värdkommun Kumla kommun
4 Värdkommun Hallsbergs kommun
5 Värdkommun Kumla kommun 
6 Värdkommun Lekebergs kommun
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• berednings- och planeringsuppgifter åt kommunfullmäktige, varvid samråd 
och samverkan med andra nämnder ska eftersträvas i ärenden som berör 
mer än den egna nämnden,

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

• att den interna kontrollen är tillräcklig, 
• att allmänheten lämnas information, råd och upplysningar, samt 
• att verksamheten bedrivs inom tilldelad budget.

1.3 Ordförande 
Det åligger ordföranden 

1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

styrelsen/nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden behandlas i styrelsen/nämnden, 
6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det kommunstyrelsen ordförande att under styrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor, 

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder, helägda 
kommunala bolag och fullmäktige samt

4. representera styrelsen/nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt 
fall.

1.4 Presidium
Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att 
planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

1.5 Ersättare för ordförande och vice ordförande 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Motsvarande gäller om 
ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt

1.6 Kommunal- och oppositionsråd 
Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige kommunalråd och 
oppositionsråd. 

Av kommunalråden ska ett vara kommunstyrelsens ordförande. 
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Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens ansvarsområden.

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

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

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

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

Kommunstyrelsens särskilda uppdrag beskrivs närmare i styrelsens reglemente, kap 
2. 

1.10 Uppgifter vid beredskap eller extraordinär händelse
Krisledningsnämnden väljs av kommunfullmäktige och ska fullgöra uppgifter under 
extraordinära händelser i fredstid enligt lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Se även kap 2.15

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga 
nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. 

Detaljer kring detta finns i det särskilda reglementet för krisledningsnämnden.   

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

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

Arbetsutskottets antal ledamöter och ersättare beslutar respektive styrelse/nämnd 
om. Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott. 
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar 
bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande.   

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Om ersättare är valda ska ersättaren närvara vid utskottets sammanträden endast 
om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den 
av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt 
val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
hälften av ledamöterna begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid utskottssammanträde 
ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut i 
styrelsen/nämnden. De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet 
bör beredas av utskottet om beredning behövs. 

Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana 
ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

1.13 Organisationen
Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. Med beaktande av de övergripande principer 
kommunfullmäktige kan ha fastställt, beslutar styrelsen/nämnden om sin 
förvaltningsorganisation.

1.14 Personalansvar 
Respektive styrelse/nämnd är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning 
med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i kap 2.8 i 
detta reglemente

1.15  MBL-förhandlingar 
Informationsskyldighet enligt 19 § och förhandlingsskyldighet enligt 11-14 och 38 §§ 
lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska fullgöras vid den nämnd som 
slutligt får besluta i frågan enligt kommunens regler. Ska frågan slutligt avgöras av 
fullmäktige, ska förhandlingsskyldigheten fullgöras vid den nämnd där berörda 
arbetstagare är anställda, innan nämnden beslutar om sitt förslag i ärendet.
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1.16 Undertecknade av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på 
styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt 
av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på 
styrelsens/nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav, undertecknas av den som fattat beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

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

1.18 Personuppgifter
Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för 
de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen. 

Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse 
dataskyddsombud.

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

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

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

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock 
alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas, får en ersättare, som inställer sig under pågående 
sammanträde, träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
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1.21 Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

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

1.22 Närvaro- och yttranderätt
En icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad i protokollet, men får inte delta i beslutet.

Kommunstyrelsens ordförande, liksom dess förste och andra vice ordförande, har 
rätt att närvara vid nämndernas sammanträden, att delta i överläggningarna och att 
få sin mening antecknad till protokollet, men får inte delta i besluten.

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

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

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

1.23 Sammanträde på distans
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 arbetsdagar i förväg anmäla detta 
till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i styrelsen/nämnden.

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

1.25 Kallelse
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

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

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

I undantagsfall får kallelse ske muntligt och, i brådskande fall, med kortare 
framförhållning än sju dagar.

När varken ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande kan kalla till 
sammanträdet, ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

1.26 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

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

1.27 Deltagande i beslut 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en 
sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar det med 
acklamation.

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

1.29 Delgivning
Delgivning med kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller ansvarig 
chef

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

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet (ledningsfunktion). 

Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, 
stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom 
att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med 
nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter 
jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). 
Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen 
(2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet: 

 Beslut om anställningsstopp
 Beslut om strategiska personalfrågor
 Beslut om stopp för ytterligare investeringar 
 Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
 Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
 Slutligt beslut när två nämnder är oense

2.1 Ledningsfunktionen
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls.

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

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

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

2.2 Leda och samordna
Styrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
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verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen 
annan nämnd 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut 
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller 

enligt annan lag eller författning
4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 
5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystem, kommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister

6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne 
7. anställa förvaltningschefer
8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs
9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 

kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar
11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 

förvaltningscheferna
12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare
13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet 

med KL
14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. Om 

fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en 
förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden.

2.3 Styrelsens uppföljning 
Styrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna
4. minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga av 

kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över 
beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och 
som inte slutligt handlagts av fullmäktige.
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2.4 Bolag och stiftelser 
Styrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade 

3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
10 kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser kommunen 
äger eller har intresse i 

4. årligen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår, har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. 
Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder 

5. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

2.5 Kommunalförbund 
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.

2.6 Ekonomi och medelsförvaltning 
Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa, av fullmäktige 
meddelade riktlinjer, för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och 
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder 
som behövs för indrivning av förfallna fordringar

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat 
att underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 

3. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
4. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
5. upprätta förslag till budget i enlighet med KL
6. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning, Reglemente för styrelse och nämnder 
7. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) 

om kommunal redovisning
8. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser.

2.7 Begränsningar
Begränsningar i kommunstyrelsens ägarstyrningsfunktion:
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Kommunfullmäktige är, oberoende av vad som ovan sagts om kommunstyrelsens 
ägarstyrningsfunktion, förbehållet ärenden avseende

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

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

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

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

• förvärv eller bildande av bolag eller annat bolagsengagemang,
• frivillig likvidation av bolag
• fusion av bolag
• försäljning av bolag, del av bolag eller bolags rörelse
• start av rörelsegren eller nedläggning av sådan i bolag
• ärende som kommunfullmäktige förbehåller sig i enskilt fall

Förutom den begränsning som redovisats ovan, begränsas också kommunstyrelsens 
ägarstyrningsfunktion av den ägarstyrning som tillkommer moderbolaget i den 
aktiebolagsrättsliga koncernen under kommunen på sätt framgår av 
kommunfullmäktiges ägardirektiv för moderbolaget.

2.8 Personalpolitik
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare

4. besluta om stridsåtgärd 
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter
6. besluta om pensionsförmåner, utöver vad som överlåtits till gemensam 

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

gemensam nämnd på området.

2.9 Lokalförsörjning
I kommunstyrelsens uppdrag ingår att 

1. Ansvara och samordna kommunens lokalplanering och lokalförsörjning, 
användningen av kommunens lokaler
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2. besluta om inhyrning av externa lokaler/hyra och arrende av fastigheter samt 
lämna direktiv och inriktning om fastighetsfrågornas hantering när det 
erfordras 

3. tillhandahålla lokaler genom byggnation (inkl. projektering och 
kostnadsberäkning), inhyrning eller köp.

Nämnderna ansvarar för planering av nämndens lokalbehov samt framtagning av de 
funktionella kraven på lokalerna. Behovet ska anmälas till kommunstyrelsen.

2.10 Teknisk verksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar 

• för teknisk försörjning
• Kommunstyrelsen fullgör också de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen 

1978:234 om nämnder för vissa trafikfrågor.
• Inom området teknisk försörjning åligger det kommunstyrelsen att:

o ansvara för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker 
och andra allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, 
trafikanläggningar och liknande anläggningar,

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

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

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

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

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

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

2.11 Arbetslöshetsnämnd
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

2.12 Mottagning av nyanlända
Kommunstyrelsen handhar kommunens uppgifter beträffande mottagande av 
nyanlända invandrare.

2.13 Näringsliv
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens näringslivsfrågor. 

2.14 Turism
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens turismfrågor.
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2.15 Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
Krisledningsnämnd väljs direkt av fullmäktige och hanterar händelser där 
kommunstyrelsens befogenheter eller kapacitet inte räcker till, se kap 1.10  

2.16 Arkivmyndighet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglementet.

2.17 Anslagstavla och webbplats 
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och 
ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

2.18 Delegering från kommunfullmäktige
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt 

2. på begäran av nämnd, omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram 
och andra riktlinjer 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast 
egendom 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, 
allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram, 10 miljoner kronor 20 
prisbasbelopp och andra riktlinjer och policys beträffande belopp och villkor i 
övrigt 

5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal 

6. tillstånd att använda kommunens vapen 
7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte 
är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 
fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning 
av yttrandet. 

2.19 Övriga uppgifter
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens växel och reception.

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

3 Reglemente för kultur- och bildningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för kultur- och bildningsnämnden följande.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet
 handha den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och 

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

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

 organisera och ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter
 fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 

kommunfullmäktige överlämnats till nämnden
 fullgöra kommunens uppgifter enligt lotterilagen
 ansvara för kommunens folk- och skolbibliotek och fullgöra kommunens 

uppgifter enligt bibliotekslagen.

3.3 Kommunalt informations-/aktivitetsansvar
Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens informations-/aktivitetsansvar 
motsvarande för de som inte går i gymnasiet.

4 Reglemente för socialnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för socialnämnden följande.

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

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

4.2 Socialtjänst 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 
sägs om socialnämnd. 

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

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

4.4 Övrigt
Inom nämndens verksamhetsområde ska nämnden ansvara för

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

störningar
 ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och 

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

för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för yttranden 
enligt lotterilagen.

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

5.1 Verksamhetsområde
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen (2005:837).

5.2 Stöd från kommunstyrelsen
Nämnden har ingen egen personal, utan ska från kommunstyrelseförvaltningen 
erhålla det stöd som behövs.
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1 Allmänt reglemente

1.1 Nämndernas sammansättning
Kommunen uppgifter handhas under kommunfullmäktige av kommunstyrelse och 
nämnder enligt följande:

ledamöter ersättare

Kommunstyrelsen 13 6

Kultur- och bildningsnämnden 9 5

Krisledningsnämnd 5 5

Socialnämnden 9 5

Sydnärkes byggnämnd1 3 3

Sydnärkes miljönämnd2 3 3

Sydnärkes lönenämnd3 1 1

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

1 1

Sydnärkes överförmyndarnämnd5 1 1

Sydnärkes IT-nämnd6 1 1

Valnämnden 5 5

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

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

Styrelse/nämnd ska härutöver se till att verksamheten bedrivs enligt

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

ingångna avtal samt
• bestämmelser och avgränsningar i detta reglemente

Styrelsen/nämnden svarar inom sina respektive ansvarsområden för: 

• uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete,

1 Värdkommun Askersunds kommun
2 Värdkommun Laxå kommun
3 Värdkommun Kumla kommun
4 Värdkommun Hallsbergs kommun
5 Värdkommun Kumla kommun 
6 Värdkommun Lekebergs kommun
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• berednings- och planeringsuppgifter åt kommunfullmäktige, varvid samråd 
och samverkan med andra nämnder ska eftersträvas i ärenden som berör 
mer än den egna nämnden,

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

• att den interna kontrollen är tillräcklig, 
• att allmänheten lämnas information, råd och upplysningar, samt 
• att verksamheten bedrivs inom tilldelad budget.

1.3 Ordförande 
Det åligger ordföranden 

1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

styrelsen/nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden behandlas i styrelsen/nämnden, 
6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det kommunstyrelsen ordförande att under styrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor, 

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder, helägda 
kommunala bolag och fullmäktige samt

4. representera styrelsen/nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt 
fall.

1.4 Presidium
Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att 
planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

1.5 Ersättare för ordförande och vice ordförande 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Motsvarande gäller om 
ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt

1.6 Kommunal- och oppositionsråd 
Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige kommunalråd och 
oppositionsråd. 

Av kommunalråden ska ett vara kommunstyrelsens ordförande. 
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Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens ansvarsområden.

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

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

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

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

Kommunstyrelsens särskilda uppdrag beskrivs närmare i styrelsens reglemente, kap 
2. 

1.10 Uppgifter vid beredskap eller extraordinär händelse
Krisledningsnämnden väljs av kommunfullmäktige och ska fullgöra uppgifter under 
extraordinära händelser i fredstid enligt lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Se även kap 2.15

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga 
nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. 

Detaljer kring detta finns i det särskilda reglementet för krisledningsnämnden.   

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

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

Arbetsutskottets antal ledamöter och ersättare beslutar respektive styrelse/nämnd 
om. Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott. 
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar 
bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande.   

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Om ersättare är valda ska ersättaren närvara vid utskottets sammanträden endast 
om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den 
av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt 
val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
hälften av ledamöterna begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid utskottssammanträde 
ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut i 
styrelsen/nämnden. De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet 
bör beredas av utskottet om beredning behövs. 

Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana 
ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

1.13 Organisationen
Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. Med beaktande av de övergripande principer 
kommunfullmäktige kan ha fastställt, beslutar styrelsen/nämnden om sin 
förvaltningsorganisation.

1.14 Personalansvar 
Respektive styrelse/nämnd är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning 
med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i kap 2.8 i 
detta reglemente

1.15  MBL-förhandlingar 
Informationsskyldighet enligt 19 § och förhandlingsskyldighet enligt 11-14 och 38 §§ 
lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska fullgöras vid den nämnd som 
slutligt får besluta i frågan enligt kommunens regler. Ska frågan slutligt avgöras av 
fullmäktige, ska förhandlingsskyldigheten fullgöras vid den nämnd där berörda 
arbetstagare är anställda, innan nämnden beslutar om sitt förslag i ärendet.
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1.16 Undertecknade av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på 
styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt 
av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på 
styrelsens/nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav, undertecknas av den som fattat beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

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

1.18 Personuppgifter
Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för 
de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen. 

Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse 
dataskyddsombud.

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

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

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

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock 
alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas, får en ersättare, som inställer sig under pågående 
sammanträde, träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
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1.21 Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

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

1.22 Närvaro- och yttranderätt
En icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad i protokollet, men får inte delta i beslutet.

Kommunstyrelsens ordförande, liksom dess förste och andra vice ordförande, har 
rätt att närvara vid nämndernas sammanträden, att delta i överläggningarna och att 
få sin mening antecknad till protokollet, men får inte delta i besluten.

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

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

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

1.23 Sammanträde på distans
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 arbetsdagar i förväg anmäla detta 
till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i styrelsen/nämnden.

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

1.25 Kallelse
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

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

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

I undantagsfall får kallelse ske muntligt och, i brådskande fall, med kortare 
framförhållning än sju dagar.

När varken ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande kan kalla till 
sammanträdet, ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

1.26 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

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

1.27 Deltagande i beslut 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en 
sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar det med 
acklamation.

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

1.29 Delgivning
Delgivning med kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller ansvarig 
chef

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

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet (ledningsfunktion). 

Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, 
stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom 
att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med 
nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter 
jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). 
Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen 
(2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet: 

 Beslut om anställningsstopp
 Beslut om strategiska personalfrågor
 Beslut om stopp för ytterligare investeringar 
 Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
 Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
 Slutligt beslut när två nämnder är oense

2.1 Ledningsfunktionen
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls.

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

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

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

2.2 Leda och samordna
Styrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
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verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen 
annan nämnd 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut 
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller 

enligt annan lag eller författning
4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 
5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystem, kommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister

6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne 
7. anställa förvaltningschefer
8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs
9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 

kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar
11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 

förvaltningscheferna
12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare
13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet 

med KL
14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. Om 

fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en 
förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden.

2.3 Styrelsens uppföljning 
Styrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna
4. minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga av 

kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över 
beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och 
som inte slutligt handlagts av fullmäktige.
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2.4 Bolag och stiftelser 
Styrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade 

3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
10 kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser kommunen 
äger eller har intresse i 

4. årligen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår, har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. 
Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder 

5. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

2.5 Kommunalförbund 
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.

2.6 Ekonomi och medelsförvaltning 
Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa, av fullmäktige 
meddelade riktlinjer, för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och 
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder 
som behövs för indrivning av förfallna fordringar

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat 
att underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 

3. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
4. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
5. upprätta förslag till budget i enlighet med KL
6. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning, Reglemente för styrelse och nämnder 
7. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) 

om kommunal redovisning
8. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser.

2.7 Begränsningar
Begränsningar i kommunstyrelsens ägarstyrningsfunktion:
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Kommunfullmäktige är, oberoende av vad som ovan sagts om kommunstyrelsens 
ägarstyrningsfunktion, förbehållet ärenden avseende

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

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

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

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

• förvärv eller bildande av bolag eller annat bolagsengagemang,
• frivillig likvidation av bolag
• fusion av bolag
• försäljning av bolag, del av bolag eller bolags rörelse
• start av rörelsegren eller nedläggning av sådan i bolag
• ärende som kommunfullmäktige förbehåller sig i enskilt fall

Förutom den begränsning som redovisats ovan, begränsas också kommunstyrelsens 
ägarstyrningsfunktion av den ägarstyrning som tillkommer moderbolaget i den 
aktiebolagsrättsliga koncernen under kommunen på sätt framgår av 
kommunfullmäktiges ägardirektiv för moderbolaget.

2.8 Personalpolitik
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare

4. besluta om stridsåtgärd 
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter
6. besluta om pensionsförmåner, utöver vad som överlåtits till gemensam 

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

gemensam nämnd på området.

2.9 Lokalförsörjning
I kommunstyrelsens uppdrag ingår att 

1. Ansvara och samordna kommunens lokalplanering och lokalförsörjning, 
användningen av kommunens lokaler
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2. besluta om inhyrning av externa lokaler/hyra och arrende av fastigheter samt 
lämna direktiv och inriktning om fastighetsfrågornas hantering när det 
erfordras 

3. tillhandahålla lokaler genom byggnation (inkl. projektering och 
kostnadsberäkning), inhyrning eller köp.

Nämnderna ansvarar för planering av nämndens lokalbehov samt framtagning av de 
funktionella kraven på lokalerna. Behovet ska anmälas till kommunstyrelsen.

2.10 Teknisk verksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar 

• för teknisk försörjning
• Kommunstyrelsen fullgör också de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen 

1978:234 om nämnder för vissa trafikfrågor.
• Inom området teknisk försörjning åligger det kommunstyrelsen att:

o ansvara för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker 
och andra allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, 
trafikanläggningar och liknande anläggningar,

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

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

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

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

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

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

2.11 Arbetslöshetsnämnd
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

2.12 Mottagning av nyanlända
Kommunstyrelsen handhar kommunens uppgifter beträffande mottagande av 
nyanlända invandrare.

2.13 Näringsliv
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens näringslivsfrågor. 

2.14 Turism
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens turismfrågor.
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2.15 Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
Krisledningsnämnd väljs direkt av fullmäktige och hanterar händelser där 
kommunstyrelsens befogenheter eller kapacitet inte räcker till, se kap 1.10  

2.16 Arkivmyndighet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglementet.

2.17 Anslagstavla och webbplats 
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och 
ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

2.18 Delegering från kommunfullmäktige
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt 

2. på begäran av nämnd, omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram 
och andra riktlinjer 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast 
egendom 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, 
allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram, 10 miljoner kronor och andra 
riktlinjer och policys beträffande belopp och villkor i övrigt 

5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal 

6. tillstånd att använda kommunens vapen 
7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte 
är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 
fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning 
av yttrandet. 

2.19 Övriga uppgifter
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens växel och reception.

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

3 Reglemente för kultur- och bildningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för kultur- och bildningsnämnden följande.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet
 handha den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och 

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

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

 organisera och ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter
 fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 

kommunfullmäktige överlämnats till nämnden
 fullgöra kommunens uppgifter enligt lotterilagen
 ansvara för kommunens folk- och skolbibliotek och fullgöra kommunens 

uppgifter enligt bibliotekslagen.

3.3 Kommunalt informations-/aktivitetsansvar
Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens informations-/aktivitetsansvar 
motsvarande för de som inte går i gymnasiet.

4 Reglemente för socialnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för socialnämnden följande.

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

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

4.2 Socialtjänst 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 
sägs om socialnämnd. 

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

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

4.4 Övrigt
Inom nämndens verksamhetsområde ska nämnden ansvara för

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

störningar
 ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och 

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

för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för yttranden 
enligt lotterilagen.

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

5.1 Verksamhetsområde
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen (2005:837).

5.2 Stöd från kommunstyrelsen
Nämnden har ingen egen personal, utan ska från kommunstyrelseförvaltningen 
erhålla det stöd som behövs.
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Protokoll 2020-06-02

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-12:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §91

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Pernilla Marberg (SD) (Deltar på distans 
från § 78)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-02

Datum för överklagan 2020-06-03 till och med 2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§91 - Revidering av allmänt reglemente och reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun (KS 
14-466)
Ärendebeskrivning

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

Det finns beslutade politiska mål om att kommunen ska öka sin markreserv och för att 
verkställa dessa är en förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation 
att genomföra fastighetsförvärv för mer än dagens 20 prisbasbelopp. Kommunstyrelsen 
föreslår att detta ändras till 10 miljoner kronor. Revideringen föreslås tillsammans med att 
kommunfullmäktige antar en policy för markförvärv. Policyn ska vara vägledande för 
kommunens strategiska markförvärv och möjliggöra både kort- och långsiktiga investeringar 
att säkra kommunens fortsatta samhällsutveckling. Policyn sätter också ramarna för hur 
kommunstyrelsen bör agera inom den ökade ramen för fastighetsförvärv.

Revideringarna syns i rött och blått på s. 16 i dokumentet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige antar Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Lekebergs kommun - (KS 14-466-44)
 Revidering av allmänt reglemente - (88690)
 Allmänt reglemente samt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder - (89341)
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Justerare signatur

 §68 KSAU Revidering av allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun - (KS 14-466-45)
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Val av ny ersättare i 
gemensam nämnd för 

företagshälsovård samt tolk- 
och översättarservice

15

KS 20-208
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ANKOM

ä

Avsägelse

Härmed avsäger jag mitt uppdrag som ersättare i
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk-
och översättarservice.

Fjugesta200312

.^^^MW^ålW^U:. ^
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson
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Protokoll 2020-04-27

Kommunfullmäktige
Tid Plats Plats
13:00-16:00 Folkets hus, skolgatan 10-12, Kumla Location  

Övriga

Protokollet innehåller paragraferna §45

Ordförande _________________________________________________________________
Mikael Bergdahl (S)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M) Kjell Edlund (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Mikael Bergdahl (S) (ordförande)
Charlotta Englund (C) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Anette Bergdahl (S)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Håkan Söderman (M)
Caroline Elfors (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Elin Nilsson (L)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Jonas Nilsson (S)  ersätter Berth Falk (S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Stefan Elfors 
(FL)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2020-04-27

Datum för överklagan 2020-04-29 till och med 2020-05-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§45 - Avsägelse från uppdrag i gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice (KS 20-208)
Ärendebeskrivning

Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård, tolk- och översättarservice.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar Ann-Charlotte Kämpe-Larssons (L) avsägelse från uppdrag som 
ersättare i den gemensamma nämnden för företagshälsovård, tolk- och översättarservice. 

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar Ann-Charlotte Kämpe-Larssons (L) avsägelse från uppdrag som 
ersättare i den gemensamma nämnden för företagshälsovård, tolk- och översättarservice. 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 20-208-1)
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