Protokoll

2018-11-26

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

18:30-21:30

Hidinge skola

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C)
Amanda Höjer (C)
Mikael Reinholtz (C)
Astrid Söderquist (C)
Charlotta Englund (C)
Lisa Schneider (C)
Peter Sahlqvist (C)
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Håkan Söderman (M)
Caroline Elfors (M)
Britt Åhsling (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Margareta Carlsson (V)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Johansson (SD)
Gerry Milton (SD)
Nathalie Pace-Solar (SD)
Jorma Keskitalo (SD) §§65-78
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)
Henrik Hult (C) ersätter Johan Niklasson
(C)
Elin Nisson (L) ersätter Eva Blomqvist (L)

Ej tjänstgörande ersättare
Marcelos Doverholt (C) §§65-78
Caroline Pellerud (C)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Mait Edlund (S)
Christina Pålsson (M)
Göran Pettersson (KD)
Inger Edlund (FL)
Olle Leijonborg (FL)

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef) §74, §77, §79
Martin Willén (Kommundirektör) §§75-76, §79, §§81-82, §84
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Protokollet innehåller paragraferna §§65-84
Ordförande

_________________________________________________________________
Britt Åhsling

Justerare

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson
Håkan Söderman

Sekreterare

_________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Justerare signatur
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LEKEBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2018-11-26

Datum för överklagan

2018-12-04

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunhuset i Fjugesta

till och med 2018-12-25

________________________
Gustav Olofsson
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Ärendelista
§65
§66
§67
§68
§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84

Öppnande av nya fullmäktige
Val av justerare och rösträknare
Val av fullmäktiges presidium för mandatperioden 2018-2022
Fråga om att lägga till ärende på dagordningen
Val av valberedning för mandatperioden 2018-2022
Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Avsägelse från uppdrag som nämndeman i tingsrätten
Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2018
Revidering av bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Lekebergs kommun
Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel
Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019
Skattesats för allmän kommunalskatt 2019
MER-plan 2019 med plan för 2020-2021
Ordningsfråga - återuppta beslutat ärende
Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl.
Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola),
Lekebergs kommun
Besvarande av Motion från Sverigedemokraterna om sexuella trakasserier i skolan
Meddelanden till kommunfullmäktige

Justerare signatur
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§65- Öppnande av nya fullmäktige
Ärendebeskrivning
Enligt Lekebergs kommuns arbetsordning så gäller att tills presidievalen har förrättats
tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den
äldste av dem vara ålderspresident.
I Lekebergs kommuns nyvalda fullmäktige är Britt Åhsling (M) ålderspresident.

Förslag till beslut
Ordförande, Britt Åhsling (M), förklarar första fullmäktige för öppnat.

Beslut
Ordförande, Britt Åhsling (M), förklarar första fullmäktige för öppnat.

Justerare signatur
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§66- Val av justerare och rösträknare
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Wendla Thorstensson (C) och Håkan Söderman (M) väljs att
justera dagens protokoll med Astrid Söderqvist (C) och Caroline Elfors (M) till ersättare.

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Wendla Thorstensson (C) och Håkan Söderman (M) väljs att
justera dagens protokoll med Astrid Söderqvist (C) och Caroline Elfors (M) till ersättare.

Justerare signatur
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§67 - Val av fullmäktiges presidium för mandatperioden 20182022 (KS 18-818)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de år då val av kommunfullmäktige har ägt
rum i hela landet, fullmäktige välja bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en
andre vice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls
före utgången av december. Presidiet väljs för fullmäktiges innevarande mandatperiod.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer
1. xxx till kommunfullmäktiges ordförande
2. xxx till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
3. xxx till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Kjell Edlund (S) föreslår Mikael Bergdahl (S) som ordförande
Wendla Thorstensson (C) förslår Charlotta Englund (C) som 1:e vice ordförande
Håkan Söderman (M) förslår Britt Åhsling (M) som 2:e vice ordförande

Beslut
Kommunfullmäktige väljer
1. Mikael Bergdahl (S) till kommunfullmäktiges ordförande
2. Charlotta Englund (C) till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
3. Britt Åhsling (M) till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

Justerare signatur
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§68- Fråga om att lägga till ärende på dagordningen
Ärendebeskrivning
Det har inkommit en sen avsägelse och för att det ska få behandlas på dagens sammanträde
behöver hela fullmäktige vara överens om detta.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att § 73, valärende, kan behandlas idag.

Justerare signatur
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§69 - Val av valberedning för mandatperioden 2018-2022 (KS 18817)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska på det första sammanträdet med nyvalda
fullmäktige väljas en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består
av en ledamot från varje parti som finns representerat i fullmäktige. Bland ledamöterna väljer
fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de valts
att vara ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige
ska behandla, med undantag för valen till fullmäktiges presidium och valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Wendla Thorstensson (C) yrkar på Annica Zetterholm (C) som ordförande
Jonas Hansen (KD) yrkar på Ulrika Ingvarsson (KD) som ledamot
Kjell Edlund (S) yrkar på Ewonne Granberg (S) som ledamot
John Hägglöf (M) yrkar på Håkan Söderman (M) som vice ordförande
Stefan Johansson (SD) yrkar på Gerry Milton (SD) som ledamot
Kerstin Lejonborg (FL) yrkar på Stefan Elfors (FL) som ledamot
Elin Nilson (L) yrkar på AnnCharlotte- Kämpe Larsson (L) som ledamot
Margareta Carlsson (V) yrkar på Margerata Carlsson (V) som ledamot
Efter att ärendet återupptagits
Håkan Söderman (M) har lämnat in ett skriftligt yrkande på att Pia Froman (MP) utses till
ledamot i valberedningen

Justerare signatur
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Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande till valberedningen









Annika Zetterherholm (C) ordförande
Håkan Söderman (M) vice ordförande
Ulrika Ingvarsson (KD) ledamot
Ewonne Granberg (S) ledamot
Gerry Milton (SD) ledamot
Stefan Elfors (FL) ledamot
Ann-Charlotte Kämpe Larsson (L) ledamot
Margareta Carlosson (V) ledamot

Efter att ärendet återupptagits
Håkan Söderman (M) har lämnat in ett skriftligt yrkande på att Pia Froman (MP) utses till
ledamot i valberedningen


Kommunfullmäktige väljer Pia Froman (MP) som ledamot till valberedningen

Justerare signatur
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§70 - Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige (KS 18-765)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har fått in en avsägelse från Therese Larsson (C) som ersättare i
fullmäktige. Kommunen behöver därför begära en ny röstsammanräkning av Länsstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. godkänner Therese Larsson (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i fullmäktige
2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Therese Larsson (C)

Beslut
Kommunfullmäktige
1. godkänner Therese Larsson (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i fullmäktige
2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Therese Larsson (C)

Beslutsunderlag


Avsägelse ifrån uppdrag i kommunfullmäktige - (KS 18-765-1)

Expedieras till
3. Länsstyrelsen
4. Therese Larsson

Justerare signatur
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§71 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
(KS 18-803)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har fått in en avsägelse från Gordana Sutic (V) som ersättare i
fullmäktige. Kommunen behöver därför begära en ny röstsammanräkning av Länsstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. godkänner Gordana Sutic (V) avsägelse från uppdraget som ersättare ledamot i fullmäktige
2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Gordana Sutic (V)

Beslut
Kommunfullmäktige
1. godkänner Gordana Sutic (V) avsägelse från uppdraget som ersättare ledamot i fullmäktige
2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Gordana Sutic (V)

Beslutsunderlag


Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige - (KS 18-803-1)

Expedieras till
3. Länsstyrelsen
4. Gordana Sutic

Justerare signatur
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§72 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
(KS 18-914)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har fått in en avsägelse från Kent Runesson (C) som ersättare i
fullmäktige. Kommunen behöver därför begära en ny röstsammanräkning av Länsstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. godkänner Kent Runesson (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i fullmäktige
2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Kent Runesson (C)

Beslut
Kommunfullmäktige
1. godkänner Kent Runesson (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i fullmäktige
2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Kent Runesson (C)

Beslutsunderlag


Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - (KS 18-914-1)

Expedieras till
3. Länsstyrelsen
4. Kent Runesson

Justerare signatur
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§73 - Avsägelse från uppdrag som nämndeman i tingsrätten (KS
18-943)
Ärendebeskrivning
Caroline Pellrud (C) har inkommit med avsägelse från uppdrag som nämndeman i tingsrätten.
Förslag till beslut presenteras på sittande möte.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Kjell Edlund (S) yrkar på Birgitta Hultin (S) väljs som ny nämndeman

Beslut
Kommunfullmäktige
1. godkänner Avsägelsen
2. väljer Birgitta Hultin (S) som nämndeman

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Avsägelse från uppdrag som nämndeman i tingsrätten - (KS 18-943-2)
Avsägelse från uppdrag som nämndeman i tingsrätten - (KS 18-943-1)

Expedieras till
3. Tingsrätten
4. Birgitta Hultin
5. Carolina Pellrud

Justerare signatur
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§74 - Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2018 (KS 18-799)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över
det ekonomiska utfallet januari-oktober 2018. Dessutom innehåller den en ekonomisk
helårsprognos över kommunens ekonomi.
Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 7 380 tkr i och med att det budgeterade
resultatet är beräknat till 13 917 tkr.
Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 21 297 tkr.
Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 990 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2018

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Wendla Thorstensson (C), Håkan Söderman (M), Berth Falk (S), Henrik Hult (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsen förslag

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2018

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun - (KS 18-799-6)
Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2018 - (KS 18-799-5)
§163 KS Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun - (KS 18-799-4)
§129 KSAU Lekebergs kommun prognos 3,2019 - (KS 18-799-1)
Socialnämndens prognosrapport 3 för 2018 - (KS 18-799-2)
§78 SON Prognosrapport 3 2018 för Socialnämnden - (KS 18-799-3)

Expedieras till
Ekonomiavdelningen

Justerare signatur
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§75 - Revidering av bestämmelser om arvoden och ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun (KS 15708)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2018 att ingå i den gemensamma
överförmyndarnämnden för Sydnärke. Kommunens arvodesbestämmelser behöver efter det
revideras för att även innefatta denna nya nämnd. Förslaget innebär att samma arvoden gäller
för denna nämnd som tidigare gällt för byggnämnden och miljönämnden, 15 % för
ordförandeposten och 7 % för ledamot i presidiet.
I revideringen finns också ett förslag att utöka arvodet för socialnämndens ordförande med 15
%, från 50 % till 65 %.
Utöver ovan finns också ett förslag på förtydligande kring ersättningen till kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade arvodesbestämmelser

Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade arvodesbestämmelser

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Revidering av arvodesbestämmelser för Lekebergs kommun - (KS 15-708-5)
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun - (63915)
§168 KS Revidering av arvodesbestämmelserna - (KS 15-708-8)
§139 KSAU Revidering av arvodesbestämmelserna - (KS 15-708-7)

Expedieras till
Lönenämnden

Justerare signatur
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§76 - Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av
livsmedel (KS 18-778)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes miljönämnd beslutade den 2018-09-24 att föreslå kommunfullmäktige i
Askersund, Laxå och Lekeberg att anta förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område.




Timtaxan för livsmedelskontroll ska vara 1 050 kr per timme.
Timtaxan för extra offentlig kontroll ska vara 1 100 kr per timme.
Taxan gäller från 1 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar redovisat förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningens område att gälla från och med 1 januari 2019.
2. fastställer timtaxan för livsmedelskontroll till 1 050 kr per timme.
3. fastställer timtaxan för extra offentlig kontroll till 1 100 kr per timme.

Beslut
Kommunfullmäktige
1. antar redovisat förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningens område att gälla från och med 1 januari 2019.
2. fastställer timtaxan för livsmedelskontroll till 1 050 kr per timme.
3. fastställer timtaxan för extra offentlig kontroll till 1 100 kr per timme.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Taxa för sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel - (KS 18778-4)
Timtaxa avseende livsmedelslagstiftningen för kontroll och extra offentlig kontroll inom
miljönämndens område. - (KS 18-778-3)
Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel - (KS 18-778-1)
§134 KSAU Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel - (KS 18-778-5)
§165 KS Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel - (KS 18-778-6)

Justerare signatur
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Expedieras till
Sydnärkes miljönämnd

Justerare signatur

Sida 20 av 35

Protokoll

2018-11-26

§77 - Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019 (KS 18800)
Ärendebeskrivning
Inför 2018 beslutades att all skattefinansiering skulle tas bort från VA-verksamheten. Därmed
ökades VA-taxan, så att VA-taxans intäkter motsvarade VA-verksamhetens kostnader.
Under 2019 kommer VA-kostnaderna att öka med 620 tkr. Anledningen till kostnadsökningen
är att ytterligare en medarbetare behöver anställas för att säkra upp kompetensen inom VAområdet. Dessutom budgeteras med en allmän kostnadsökning om 1 % och för
kapitalkostnader motsvarande de beslutade investeringarna.
2019 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4
400 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0)
med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3
(inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan
för en qn 6,0.
Förutom brukningsavgifterna, så föreslås anslutningsavgifterna för bostadsfastigheter höjas
till 45 000 kr för servisavgift, 45 000 kr för förbindelsepunktsavgift, 17 500 kr för
lägenhetsavgift (lägenhet 1-8). För lägenhet 9- uppåt är avgiften reducerad till 10 000 kr.
Tomtyteavgiften höjs till 20 kr per kvadratmeter tomtyta. Alla avgifter är inklusive moms.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. höja VA-taxans brukningsavgifter 2019, inklusive moms, enligt följande:






Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4 400 kr/år.
Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år.
Stora mätaren (qn 10,0) med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år.
Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3.
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn
6,0.

2. höja anslutningsavgifter för bostadsfastigheter inklusive moms, enligt följande:



Servisavgift 45 000 kr
Förbindelsepunktsavgift 45 000 kr

Justerare signatur

Sida 21 av 35

Protokoll





2018-11-26

Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 500 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
Tomtyteavgift 20 kr per kvadratmeter tomtyta

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall på till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. höja VA-taxans brukningsavgifter 2019, inklusive moms, enligt följande:






Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4 400 kr/år.
Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år.
Stora mätaren (qn 10,0) med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år.
Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3.
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn
6,0.

2. höja anslutningsavgifter för bostadsfastigheter inklusive moms, enligt följande:






Servisavgift 45 000 kr
Förbindelsepunktsavgift 45 000 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 500 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
Tomtyteavgift 20 kr per kvadratmeter tomtyta

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019 - (KS 18-800-1)
§130 KSAU Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019 - (KS 18-800-2)
§164 KS Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019 - (KS 18-800-3)

Expedieras till



Teknik och serviceavdelningen
Sydnärkes kommunalförbund

Justerare signatur
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Justerare signatur

Sida 23 av 35

Protokoll

2018-11-26

§78 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 (KS 18-753)
Ärendebeskrivning
Fastställande av 2019 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8
kapitlet 6§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av
kommunfullmäktige innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
att skattesatsen förblir oförändrad 2019. Skattesatsen 2018 är 22:43 kronor och blir således
densamma 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 22:43 kronor per skattekrona.

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 22:43 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 - (KS 18-753-1)
§150 KS Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 - (KS 18-753-3)
§118 KSAU Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 - (KS 18-753-2)

Expedieras till
4. Skatteverket
5. Ekonomiavdelningen

Justerare signatur
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Protokoll

2018-11-26

§79 - MER-plan 2019 med plan för 2020-2021 (KS 18-505)
Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER-plan 2019 med ekonomisk plan 2020-2021” finns
kommunfullmäktiges mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmsta åren.
Med utgångspunkt i målen har ett förslag till mål och budget för 2019 med plan för 20202021 tagits fram.
Målen är desamma som 2018 men en del indikatorer har justerats och samtliga målvärden har
uppdaterats.
Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2019-2021 utifrån aktuell
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.
2019 års ekonomiska resultat budgeteras till 14 926 000 kr, vilket motsvarar 3 % av
kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. Fastställer MER-plan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter,
i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd
och anmälas till kommunstyrelsen,
3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2019.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Wendla Thorstensson (C), Berth Falk (S), Anette Bergdahl (S) och Henrik Hult (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag
Håkan Söderman (M), John Hägglöf (M), Elin Nilsson (L) och Jonas Hansen (KD) yrkar


att ramarna för 2019 fastställs enligt följande kommunstyrelsens 103 949 tkr, kultur- och
bildningsnämnden 215 683 tkr samt socialnämnden 162 422 tkr.

Justerare signatur
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2018-11-26

kommunstyrelsens får i uppdrag att efter beslut i respektive nämnd samt kommunstyrelsen
fördela effektiviseringen om 4 800 tkr för 2019 utan att nytt beslut om justerade ramar
behöver antas i kommunfullmäktige
planåret 2020 avsätts 6 262 tkr som utvecklingsmedel för välfärdsteknologi,
kompetensutveckling, utredningar m.m. samt 2021 1 702 tkr för samma mål
att 500 tkr år 2020 samt 2021 placeras under kommunstyrelsen för senare fördelning till
verksamheterna gällande kompensation för hyreskostnader av familjecentral
att kultur- och bildningsnämnden även 2020 erhåller de under 2018 samt 2019 erhållna 2
000 tkr för att säkerställa god pedagogisk verksamhet
att kultur och bildningsnämnden erhåller ramförstärkning om 5 000 tkr 2020 samt 2021
utöver förändringar enligt fastställda nyckeltal beträffande volymförändringar
att socialnämnden erhåller 2 400 tkr samt 2020 samt 900 tkr 2021 som tillfälligt anslag för
förebyggande verksamhet

Kerstin Leijonborg (FL) yrkar på följande ändringar
1. Minska utvecklingsmedel med 270 tkr att lägga till vägbidrag, vägsamfällighet. Det
skall fortsätta även under åren 2020 och 2021
2. Minska utbildningssatsningen med 3 000 tkr från 5 000 tkr och lägg dessa 3 000 tkr till kulturoch bildning för läromedel, redskap och arbetsmaterial i grundskolan F-9
3. Ta bort 500 tkr från kommunstyrelsen och utöka socialnämnden med 500 tkr till bildandet av
familjecentral

Gerry Milton (SD) yrkar bifall till Kerstin Leijonborgs förslag
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre olika budgetförslag, ett från Kerstin Leijonborg (FL), ett
från Håkan Söderman (M), John Hägglöf (M), Elin Nilsson (L), Jonas Hansen (KD) och
Kommunstyrelsens förslag och förslår att respektive förslag ställs mot
avslag. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer respektive förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsens förslag
vinner.

Beslut
Kommunfullmäktige
Justerare signatur
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2018-11-26

1. Fastställer MER-plan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter,
i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd
och anmälas till kommunstyrelsen,
3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2019.

Reservationer
Håkan Söderman (M), Caroline Elfors (M), John Hägglöf (M), Britt Åhsling (M) Elin Nilsson
(L), Jonas Hansen (KD) och Ulrika Ingvarsson (KD) reserverar till förmån för det egna
förslaget
Kerstin Leijonborg (FL) och Stefan Elfors (FL) reserverar sig till förmån för det
egna förslaget
Pernilla Marberg (SD), Stefan Johansson (SD), Gerry Milton (SD) och Nathalie Pace-Solar
(SD) reserverar sig till förmån för Gerry Miltons bifallsyrkande till Kerstin Leijonborgs
förslag

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan 2020-2021 - (KS 18-505-7)
Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan 2020-2021 - (KS 18-505-6)
§166 KS MER-plan 2019 med plan för 2020-2021 - (KS 18-505-5)
§127 KSAU Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan för 2020-2021 - (KS 18-505-4)

Justerare signatur
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2018-11-26

§80- Ordningsfråga - återuppta beslutat ärende
Ärendebeskrivning
Ordföranden har fått en förfrågan om att ta upp ett ärende igen, § 69 val till
valberedning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får detta göras om hela fullmäktige
är eniga om det.

Beslut
Kommunfullmäktige återupptar behandlingen av ärende § 69, val till valberedningen

Justerare signatur
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2018-11-26

§81 - Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. (KS 16-745)
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra villatomter i anslutning till Golfgatan i Lanna. En
detaljplan avseende bostadsbebyggelse har tidigare upprättats direkt angränsande, ”detaljplan
för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl., del av golfbanan”.
Planförslaget har enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900 varit ute på samråd under tiden
mellan 2018-09-22 och 2018-10-13 och varit föremål för granskning under tiden mellan
2018-05-21 och 2018-06-11. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga myndigheter,
berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för samråd och
granskning. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits
tillgängligt på byggförvaltningens hemsida.
Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse samt ett
granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. enligt 5 kap 27 § Plan- och
bygglagen.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Stefan Elfors (FL) yrkar på återremiss.
Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Propositionsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att beslutet ska
avgöras idag

Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. enligt 5 kap 27 § Plan- och
bygglagen.

Justerare signatur
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2018-11-26

Reservationer
Kerstin Leijonborg (FL) och Stefan Elfors (FL) reserverar sig till förmån för yrkandet
om återremiss

Beslutsunderlag











Tjänsteskrivelse - detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl - (KS 16-745-35)
§174 KS Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. - (KS 16-745-44)
§135 KSAU Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. - (KS 16-745-43)
Samrådsredogörelse - (KS 16-745-37)
Plankarta - (KS 16-745-38)
Planbeskrivning - (KS 16-745-39)
Orienteringskarta - (KS 16-745-42)
Granskningsutlåtande - (KS 16-745-40)
Fastighetsförteckning - (KS 16-745-41)
Behovsbedömning - (KS 16-745-36)

Expedieras till
Sydnärkes byggnämnd

Justerare signatur
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2018-11-26

§82 - Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola), Lekebergs kommun (KS 17-299)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har bedömt att det föreligger behov att göra förändringar i gällande
detaljplan för fastigheten Fjugesta 5:24 samt del av Fjugesta 1:2 i anslutning till Äventyrets
förskola. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav Sydnärkes byggförvaltning 2017-05-30
uppdraget att upprätta en ny detaljplan för del av Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24.
Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer
överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås
användningen för fastighet Fjugesta 5:24 ändras från område för bilserviceändamål till
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola) antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.

Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola) antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets
förskola), Lekebergs kommun - (KS 17-299-32)
§173 KS Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola),
Lekebergs kommun - (KS 17-299-40)
Samrådsredogörelse - (KS 17-299-35)
Plankarta - (KS 17-299-37)
Planbeskrivning - (KS 17-299-33)
Granskningsutlåtande - (KS 17-299-34)
Fastighetsförteckning - (KS 17-299-36)
Behovsbedömning - (KS 17-299-38)
§136 KSAU Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola),
Lekebergs kommun - (KS 17-299-39)

Expedieras till
Sydnärkes byggnämnd
Justerare signatur
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Protokoll

2018-11-26

Justerare signatur
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Protokoll
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§83 - Besvarande av Motion från Sverigedemokraterna om
sexuella trakasserier i skolan (KS 17-364)
Ärendebeskrivning
Den 15 maj 2018 inkom en motion från Sverigedemokraterna angående sexuella trakasserier i
skolan. Motionären föreslår att Lekebergs kommun inte ska bedriva verksamhet i samma
lokaler där barn och ungdomar i ålder och mognad är i för stort spann.
Kultur och bildningsnämnden antog förslag till yttrande på motionen den 28 augusti 2018 och
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Förslag till beslut
Kommunalfullmäktige avslår motionen

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Pernilla Marberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Håkan Söderman (M) och Anette Bergdal (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Propositionsordning
Ordföranden förslår till propositionsordning att kommunstyrelsen förslag om avslag av
motionen ställs mot Pernilla Marberg (SD) yrkande om bifall mot varandra. Fullmäktige
godkänner propositionsordning

Beslut
Kommunalfullmäktige avslår motionen

Reservationer
Pernilla Marberg (SD), Stefan Johansson (SD), Gerry Milton (SD) och Nathalie Pace-Solar
(SD) reserverar sig till förmån för yrkandet om bifall

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-8)
Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-7)

Justerare signatur
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Yttrande från kultur- och bildningsnämnden gällande motion om sexuella trakasserier i
skolan - (KS 17-364-5)
Motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-1)
§68 KUB nämnd Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-6)
§171 KS Motion om sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-10)

Justerare signatur
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§84- Meddelanden till kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Meddelanden eller information till fullmäktige.

Meddelanden








Protokoll för Tillfälligt specifikt samverkansråd för länsövergripande bostadsförsörjnings
planering mellan Region Örebro län och länets kommuner - (KS 18-844-1)
Protokoll från direktionen Sydnärkes kommunalförbund 181012 - (KS 18-7-7)
Protokollsutdrag - Taxe- och avgiftsnämnden § 14 Delårsrapport 2018 - (KS 18-870-1.1)
Protokollsutdrag - Taxe- och avgiftsnämnden § 12 Sammanträdestider 2019 - ()
Protokollsutdrag - Taxe- och avgiftsnämnden § 15 Budget 2019 - (KS 18-871-1.1)
Överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd - (KS 18-549-12)
Revisionsrapport - Granskning av Sydnärkes IT-nämnd - (Syd-IT 18-192-1)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna

Justerare signatur
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Öppnande av nya fullmäktige
§65

Val av justerare och rösträknare
§66

Val av fullmäktiges presidium för mandatperioden 2018-2022
§67
KS 18-818

Fråga om att lägga till ärende på dagordningen
§68

Val av valberedning för mandatperioden 2018-2022
§69
KS 18-817

Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige
§70
KS 18-765

Avsägelse förtroende uppdrag
Jag avsäger mig från följande uppdrag^

i^^^m&h ^t///i^^^f'^^

Wlc4Y}}^- p^;^^ ^{^]
Namn: '%^^C. LO^W^
Epost: -fch^^©i^^ai'l, C(^
Telefon: ÖTåO"^ 1-^6

Datum: löth ~1^
Underskr"

Namnförtyd tigande

^h.ese:^_innwn_

Jag vill även säga upp mitt medlemskap i Centerpartiet
JA 1X1

NEJ

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
§71
KS 18-803

LEKEBERGS

Avsägelse från uppdrag

KOMMUN

ANKOM

09
Uppgifter
Namn

Gordana Sutic
Datum

2018-10-09

Personnummer

660809-3628
Partibeteckning

(V) Vänsterpartiet

Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag som
Ersättare i Kommunfullmäktige för (V).

Underskrift
Namntec "

Namnförtydligande

Gordana Sutic

Ifylld blankett skickas till:
Lekebergs kommun

Administrativa avdelningen
71681Fjugesta

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
§72
KS 18-914

LEKEBERGS

Avsägelse från uppdrag

KOMMUN

Uppgifter
Namn

Kent Runesson
Datum

2018-11-13

Personnummer

19650731-6716
Partibeteckning
c

Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag som

^r-^s^A^ \ ^—^uU-^-b^.

Underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

^£>JT

Ifylld blankett skickas till:
Lekebergs kommun

Administrativa avdelningen
716 81 Fjugesta

^^WSSSOISJ

Avsägelse från uppdrag som nämndeman i tingsrätten
§73
KS 18-943

Tjänsteskrivelse

2018-11-26

1 (1)
Dnr: KS 18-943

Tjänsteskrivelse – Avsägelse från uppdrag som
nämndeman i tingsrätten
Ärendebeskrivning
Caroline Pellrud (C) har inkommit med avsägelse från uppdrag som nämndeman i
tingsrätten.
Förslag till beslut presenteras på sittande möte.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén
Kommundirektör/förvaltningschef

Kajsa Rosén
Handläggare

LEKEBERGS

Avsägelse från uppdrag

KOA4MUN

Uppgifter
Namn

Personnummer

C^.Tol^^e PeLbrL<_Jl

cll0<ol

Datum

-\i\^-\

Partibeteckning

ä.\ VI 20\<&

Ce^nVer ÖLr -Ke^r

Uppgi erna behandlas enligt Personuppgiftslagen(PuL)

Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag som

^ai^^d^m^^ \" T\notS\^--&rv
t-e-rv

Underskrift
Na

ning

Namnförtydligande

CA^ÖLNE PCLLROO

Ifylld blankett skickas till:
Lekebergs kommun
Administrativa avdelningen
716 81 Fjugesta

Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2018
§74
KS 18-799

Tjänsteskrivelse

2018-11-16

1 (1)
Dnr: KS 18-799

Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 för Lekebergs
kommun
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning
över det ekonomiska utfallet januari-oktober 2018. Dessutom innehåller den en
ekonomisk helårsprognos över kommunens ekonomi.
Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 7 380 tkr i och med att det
budgeterade resultatet är beräknat till 13 917 tkr.
Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 21 297 tkr.
Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 990 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2018

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén
Kommundirektör

Anna Bilock
Ekonomichef

Prognosrapport 3-2018
Kommunfullmäktige
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1 Inledning
Lekebergs kommun styrs av alliansen bestående av Centerpartiet, Moderaterna,
Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet (18 mandat av 35 mandat). Posten
som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd innehas av Centerpartiet
som företräds av Wendla Thorstensson.
Lekebergs kommun var den 31 oktober 8 054 invånare, vilket är 186 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-, ekonomioch resultatstyrning). Styrmodellen innebär ett större fokus på de övergripande
målen och uppföljning av desamma. Kommunfullmäktiges beslutade övergripande
mål ligger till grund för nämndernas MER-planer. I denna prognosrapport görs endast
uppföljning på ekonomin, allt enligt gällande styrmodell.

1.1 Ekonomi
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns
ekonomiska resultat för 2018. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. oktober månad.
Prognosen innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet.
Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 18:37,
daterad 2018-10-19, är grunden i finansieringsbedömningen.
Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 32 652 tkr
per den sista oktober 2018. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om
7 380 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 13 917 tkr.
Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 21 297 tkr.
Viktigt att notera är att skillnaden mellan periodens resultat och årets
prognostiserade resultat baserar sig på bland annat att antagandena i prognosen för
nämnderna baseras på periodiserade kostnader för resterande året samt att
semesterlöneskuldsutvecklingen följer tidigare år.
Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 990 tkr. Där de
största underskotten kommer från Socialnämnden (1 470 tkr) och Kultur- och
bildningsnämnden (1 120 tkr).
Posten ”övrigt” i resultaträkningen redovisar ett budgetunderskott om 1 847 tkr och
det har främst sin förklaring i en ökad pensionsskuldsförändring enligt KPAs senaste
prognos om ca 3 500 tkr som delvis vägs upp av bland annat ett överskott från
kommunens arbetsgivaravgifter. Men det beror också på att Kommunfullmäktige
beviljat ett tillskott om 2 000 tkr till Kultur- och bildningsnämnden.
Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget om 8 500 tkr, vilket
har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt och
fastighetsavgift). Även den kommunala fastighetsavgiften prognostiseras att lämna
ett överskott jämfört med budget om 1 323 tkr. Finansnettot förväntas redovisa ett
positivt resultat om 1 500 tkr, vilket till största delen är hänförligt till den ränta som
kommunen erhåller från Kommuninvest på insatt kapital.
3

2 Ekonomiskt resultat
RESULTATRÄKNING

BUDGET

ÅRSPROGNOS

AVVIKELSE

Verksamhetens
nettokostnad

-447 443 tkr

-448 433 tkr

-990 tkr

Avskrivning

-17 087 tkr

-12 597 tkr

4 490 tkr

Kapitalkostnad

20 323 tkr

16 013 tkr

-4 310 tkr

Pensionsutbetalning

-8 863 tkr

-8 863 tkr

0 tkr

Övrigt

2 595 tkr

748 tkr

-1 847 tkr

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNAD

-450 475 tkr

-453 132 tkr

-2 657 tkr

Skatter och bidrag

463 892 tkr

472 392 tkr

8 500 tkr

Finansiella intäkter

1 000 tkr

2 037 tkr

1 037 tkr

Finansiella kostnader

-500 tkr

0 tkr

500 tkr

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER

13 917 tkr

21 297 tkr

7 380 tkr

Extraordinära intäkter

0 tkr

0 tkr

0 tkr

Extraordinära kostnader

0 tkr

0 tkr

0 tkr

ÅRETS/PERIODENS
RESULTAT

13 917 tkr

21 297 tkr

7 380 tkr

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns
ekonomiska resultat för 2018. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. oktober månad.
Prognosen innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet.
Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 18:37,
daterad 2018-10-19, är grunden i finansieringsbedömningen.
Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 21 297 tkr totalt för kommunen
och budgetavvikelsen blir därmed ett överskott om 7 380 tkr eftersom det
budgeterade överskottet är beräknat till 13 917 tkr. Prognosen bygger på att
kommunstyrelsens planeringsreserv, utvecklingsmedel och lönepott har förbrukats.
Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 990 tkr.
Avskrivningar och kapitalkostnader beräknas göra ett mindre överskott om 180 tkr.
Pensionsutbetalningarna förväntas hålla budget.
Posten ”Övrigt” prognostiserar ett underskott om 1 847 tkr. Detta har sin främsta
förklaring i en ökad pensionsskuldsförändring enligt KPAs senaste prognos om
ca 3 500 tkr som delvis vägs upp av bland annat ett överskott från kommunens
arbetsgivaravgifter. Men det beror också på att Kommunfullmäktige beviljat ett
tillskott om 2 000 tkr till Kultur- och bildningsnämnden.
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Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 8 500 tkr, vilket har
sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (inkomstutjämning och allmän
kommunalskatt). Även den kommunala fastighetsavgiften prognostiseras att lämna
ett överskott jämfört med budget om 1 323 tkr.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskuldens förändring för året ingår i nämndernas prognos eftersom
förväntad förändring är budgeterad inom respektive nämnds verksamhet.
Avskrivning/kapitalkostnad
Kommunens avskrivningar och kapitalkostnader för året förväntas redovisa ett
mindre budgetöverskott om 180 tkr. Detta beror delvis på att komponentavskrivning
införts och medför en förändring i avskrivningstid, men dessutom har i samband med
detta en genomgång av anläggningsregistret genomförts, vilket medför en del
nedskrivningar.
Pensionsutbetalning
Prognosen för årets pensionsutbetalning överensstämmer med budgeten som
grundas på KPAs pensionsredovisning och därför förväntas ett utfall i budgetbalans.
Däremot ser prognosen betydligt sämre ut avseende förändring i pensionsavsättning,
vilken genererar ett underskott om ca 3 500 tkr. Anledningen till den stora
pensionsavsättningen är att nyanställda personer med en lön över 7,5 IBB
(inkomstbasbelopp) medför en hög skuld direkt, vilket beror på att de fått en
förmånsökning till följd av en löneökning. När det gäller personer som anställs från
en annan kommun eller arbetsgivare med samordningsbart avtal (KAP-KL) uppstår
denna skuld direkt. Kommunen har inga anställda med visstidspensioner och inte
heller placeringar avseende pensionsmedel.
Finansnetto
Finansnettot förväntas redovisa ett positivt resultat om 1 500 tkr, vilket till största
delen är hänförligt till den ränta som kommunen erhåller från Kommuninvest på
insatt kapital (sk insatskapital). I dagsläget finns inga förväntningar på upptagande av
nya lån, inte heller utnyttjande av kommunens checkkredit.
Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår till 75 769 tkr och under åren 1995-2017 har
kommunen investerat för 359,2 mnkr, viket ger en genomsnittlig investeringsvolym
på 16,3 mnkr per år. Helårsprognosen visar på att investeringsutgifter om ca 40 mnkr
inte kommer att färdigställas i år, utan projekten löper över till 2019. De projekt som
löper över året är bla infrastruktur gällande Fjugesta södra, anslutningsväg Lanna204, Vreta omvandlingsområde samt Örebrovatten.
Kommunen har likviditet för den prognostiserade investeringsutgiften.
Investeringar som genomförts under perioden är främst inom IT-investeringar och
infrastruktur såsom gator och vägar samt VA.
Likviditet och lån
Kommunens likviditet har varit mycket god under perioden. Kommunen har haft en
genomsnittlig likviditet om 128,2 mnkr och per den 31 oktober fanns det 140,3 mnkr
på banken. Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer. Däremot
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beslutade kommunen 2016 att placera medel som ett extra insatskapital till
Kommuninvest i Sverige AB. Detta gynnar kommunen och lämnar en god avkastning
som tidigare år varit mellan 2,5 - 3,0 procent. Kommunens insatskapital är numera
6 743 tkr.
Kommunen har ingen långfristig låneskuld, men däremot har kommunens
fastighetsbolag 514 034 tkr i lån per den 31 juli.

2.1 Avstämning mot balanskrav
I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna
överstiger kostnaderna. Helårsresultatet prognostiseras till + 21 297 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

21 297

Varav reavinster för mark- och fastighetsförsäljning

-0

BALANSKRAVSRESULTAT

21 297

2.2 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 21 297 tkr. Om
prognosen infrias kommer målet att uppnås med god marginal och uppgå till
5,5 %. Resultatet för året prognostiseras till 4,51 % 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 95,9%, 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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3 Verksamheternas resultat
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNAD

BUDGET

ÅRSPROGNOS

AVVIKELSE

Kommunstyrelsen

90 444 tkr

88 844 tkr

1 600 tkr

Sydnärkes IT
nämnden

0 tkr

0 tkr

0 tkr

VA-verksamheten

0 tkr

0 tkr

0 tkr

Kultur- och
bildningsnämnden

201 212 tkr

202 332 tkr

-1 120 tkr

Socialnämnden

155 787 tkr

157 257 tkr

-1 470 tkr

NÄMNDERNAS
NETTOKOSTNAD

447 443 tkr

448 433 tkr

-990 tkr

Verksamheterna redovisar totalt ett prognostiserat budgetöverskridande om 990 tkr.

3.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott om 1 600 tkr.
Kommunledningen prognostiserar ett underskott om 250 tkr. Detta baseras på att
kommunens budgeterade lönepott (6 075 tkr), planeringsreserv (1 500 tkr) samt
utvecklingsmedel (2 645 tkr) har förbrukats under perioden.
Reinvesteringsanslaget för kommunstyrelseförvaltningen kommer inte att förbrukas
under året och därmed uppstår ett överskott av kapitalkostnader motsvarande
250 tkr. En osäker fordran har uppstått, vilket medför en kostnad om ca 500 tkr.
Prognosen bygger på att kommunen erhåller byggbonus motsvarande de
budgeterade 700 tkr.
Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 150 tkr vid årets slut.
Överskottet beror på att Byggnadsnämnden återbetalat drygt 100 tkr avseende 2017,
men också på ett mindre överskott inom färdtjänstverksamheten om 50 tkr.
Prognosen har dock flera delar, där det bl.a. finns ett överskott som till största delen
är hänförligt till inköpssamverkan om 120 tkr. Däremot finns ett underskott avseende
konsultationer i samband med uppgradering av ekonomisystemet om ca 100 tkr.
Administrativa avdelningens helårsprognos visar på ett överskott om 500 tkr.
Överskottet beror till största delen på ett överskott inom valnämnden om 400 tkr,
där ett högre statsbidrag än budgeterats erhållits. Överskottet har också sin grund i
ett överskott inom de politiska verksamheterna om totalt 150 tkr. De medel som är
budgeterade för den så kallade "lokalutredningen" kommer inte heller att förbrukas i
år eftersom alla ombyggnationer inte är färdigställda och således inte har genererat
en högre hyreskostnad ännu, ca 200 tkr. Den administrativa avdelningens egen
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verksamhet prognostiserar däremot ett underskott om 250 tkr, vilket beror på ökade
kostnader för verksamhetssystem.
Teknik- och serviceenheten prognostiserar ett överskott om 900 tkr.
Måltidsverksamheten prognostiserar ett resultat i budgetnivå, men
livsmedelskostnaderna beräknas att lämna ett underskott om ca 500 tkr trots att
åtgärder vidtagits under hösten. Detta beror på att ett nytt avtal upphandlats och
gjort att livsmedelspriserna ökat. Måltidsverksamheten kommer att möta detta
främst med lägre personalkostnader. Inför 2019 behöver dock inriktningsbeslut tas
för att sänka livsmedelskostnaderna eller finansiera dessa inom kommunstyrelsens
ram.
Fordonsförvaltningen prognostiserar ett underskott (-250 tkr) gällande reparationer
av fordon. Detta har aviserats i tidigare prognoser och kostnaderna har inte fortsatt
att öka, men tyvärr har inte heller kunnat minskas under hösten. Inom vaktmästeri
beräknas ett överskott om ca 600 tkr, då det funnits vakanser under året.
Gator och vägar prognostiserar ett överskott med 400 tkr då kapitalkostnader
beräknas bli lägre och beror på att investeringsprojekt ej hinner påbörjas i år som tex
anslutningsväg mellan Lanna och 204 (pågår miljö- och konsekvensbeskrivning) samt
att planeringen för infrastruktur inom Fjugesta Södra ej är beslutad. I prognosen
ingår ett underskott inom belysningen med 300 tkr och ytterligare ett mindre
underskott inom vägbidragen med 100 tkr.
Inom tekniskadministration, så beräknas ett överskott om 180 tkr. Detta är främst
beroende av att personalkostnaderna lämnar ett överskott om 100 tkr samt att
miljösamordningen kommer att lämna ett överskott om 80 tkr.
Avdelningen har överlag arbetat utifrån en budget i balans, så prognosen är betydligt
bättre än tidigare. Inför 2019 finns dock en hel del utmaningar, då det
prognostiserade resultatet till stor del bygger på lägre kapitalkostnader och tillfälliga
personalkostnadsminskningar.
Personalavdelningen och dess verksamheter uppskattar helårsprognosen till ett
överskott om 300 tkr. Det handlar främst om att de medarbetar- och
ledarutbildningar som varit budgeterade inte har förbrukats i motsvarande mängd
och att kostnaderna delvis bokförts under förra året, ca 150 tkr. Dessutom uppvisar
även den gemensamma löneenheten i Kumla ett överskott om 100 tkr, detta
överskott är ett resultat från återbetalning gällande 2017. Dessutom finns ett mindre
överskott inom personalavdelningens egen verksamhet om ca 50 tkr.
Näringslivs- och utvecklingsavdelningen prognostiserar inga avvikelser gentemot
budget. En reservation görs angående Sannabadet och den koncessionsupphandling
gällande ny entreprenör som gjordes i våras. Kostnaden för upphandlingen och
uppstart har medfört höjda kostnader eftersom vissa grundfunktioner behövts
åtgärdas i enlighet med avtalet. Prioritering har varit att tillse vattentillförsel och god
hygien genom fungerande reningsutrustning. Sannabadet beräknas överskrida
budget med ca 100 tkr. För att komma i balans för helåret inom avdelningen, så
kommer personalkostnader för fiberfrågor samt för näringslivsfrämjande åtgärder att
göras med motsvarande.
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3.1.1 VA-verksamheten
VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett resultat i budgetnivå.
Kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre på grund av förseningar gällande
investeringen på Vreta omvandlingsområde och Örebrovatten, men istället är
konsumtionsavgifterna lägre än budgeterat i ungefär motsvarande grad. Att
konsumtionsavgifterna är lägre beror till största delen på minskad vattenförbrukning
jämfört med budgeterad nivå.

3.2 Kultur- och bildningsnämnden
Nämnden prognostiserar ett underskott om 1 120 tkr mot budget. Orsakerna till det
prognostiserade underskottet är flera, bland annat ökade kostnader för
skolskjutsarna samt att kostnaderna för interkommunal ersättning till andra
kommuner och övriga aktörer överstiger budget. För hög bemanning har också
påverkat resultatet negativt.
Ett antal åtgärder har genomförts för att minska underskottet, men det kommer
troligen ej kunna motsvara hela det prognostiserade underskottet.
Gemensam verksamhet
Med ett tilläggsanslag om 2 miljoner kronor beräknas den gemensamma
verksamheten ge ett plusresultat om 3 026 tkr vid årets slut, enligt prognosen.
Minskade lönekostnader på grund av vakanta chefstjänster under våren har också
bidragit till överskottet.
Överskottet skall täcka ökade kostnader för interkommunal ersättning till andra
kommuner och aktörer. Överskott skall även täcka underskottet för skolskjutsar.
Förskolan
Förskolan förväntas göra ett underskott om 169 tkr mot budget för år 2018, vilket
motsvarar 0,3 % av årets budget för förskolan.
Underskottet kan delvis förklaras med ökade lönekostnaderna för kökstjänster, på
grund av att man budgeterat för lönebidragsanställningar men ej haft möjlighet att
anställa personal med lönebidrag.
Avslag på ansökt om statsbidrag för Mindre barngrupper betyder att liggande budget
helt ska täcka ökade kostnader för öppnandet av Äppelblomman, vilket den också
beräknas göra.
Grundskolan
Grundskolan, inklusive skolskjutsar, har vid prognos 3 ett underskott motsvarande
2 812 tkr. Vid årsskiftet visar prognosen ett underskott om 3 777 tkr mot budget. En
av förklaringarna till att budgetunderskottet förväntas öka under årets sista månader
är att en extra skolsköterska har anställts.
Ett förväntat underskott för skolskjutsarna bidrar till den försämrade prognosen.
9

Tack vare den riktade förstärkningen till Tulpanens skola räknar man med att hålla
budgeten i balans för Tulpanens enheter. Även Lekebergsskolan 4-6 samt särskolan
prognostiserar ett 0-resultat. Vakanser inom elevhälsa under första delen av året har
bidragit till överskott för Mullhyttans skola. Man har för avsikt att tillsätta vakanta
tjänster inom elevhälsan under hösten.
En för hög bemanning mot budget på Hidinge skola första halvåret har medfört att
ett större underskott uppstått. En vakant tjänst har dragits in inför hösten för att
minska det prognostiserade underskottet. De minskade personalkostnaderna
kommer ej kunna eliminera underskottet.
Lekebergsskolan 7-9 prognostiserar också ett underskott för undervisningen och
skolfritidsledare. En minskning av personalstyrkan och mer samverkan skall minska
underskottet.
Gymnasieskolan
Gymnasieskolan har vid oktober månads slut ett underskott om 257 tkr mot budget
och prognostiserar ett underskott om 400 tkr vid årsskiftet, vilket beror på att köp av
utbildningsplatser har blivit dyrare än beräknat.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen ligger vid delåret med ett underskott men förväntas hålla budget.
Kultur- och fritidsavdelningen
Avdelningen beräknar att vid årets slut ha ett överskott om 200 tkr för 2018. Utfallet
till och med oktober visar på ett betydande överskott mot budget, vilket till viss del
kan förklaras med att bidrag (såsom skötselbidrag) som ej ännu betalats ut för året.
Sjukskrivningar ger också ett litet plus på personalkostnader.

3.3 Socialnämnden
Socialnämndens helårsprognos visar ett underskott på 1 470 tkr för 2018. Anledning
till underskottet är fler ärenden inom assistans samt LSS barn och högre kostnader
inom individ- och familjeomsorg. Samt ett mindre underskott för nattenheten. Vid
delåret prognostiserades ett underskott på lite drygt 3 000 tkr och sen dess har flera
åtgärder vidtagits i budgeten för att minimera underskottet. Till exempel så har
beslut om att frysa investeringsmedlen och medel för kompetensutveckling resten av
året tagits.
Gemensamt + 863 tkr
Under gemensamt ligger kostnader för den gemensamma ledningsadministrationen,
nämnden, kostnader för trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst, hemtjänst- och
matintäkter och mattjänst till hemtjänsten. Samt bostadsanpassning och
dagvårdsresor. Kostnader som ökat mer än tidigare beräknat är övergången till det
nya verksamhetssystemet Life Care och därför kommer budgeten för
verksamhetssystem överskridas med ca 400 tkr. Även LOV har ett underskott för året
på ca 447 tkr. Bostadsanpassningen beräknas ha en budget i balans vid årets slut.
Riktlinjer för bostadsanpassning har setts över under året och kan vara en anledning
till att tidigare års underskott nu minskat. Överskottet här beror på nämndens
budgetreserv som ska användas för att täcka upp för underskott i nämndens
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verksamheter 800 tkr. Vakant enhetschefstjänst, och verksamhetsutvecklare del av
året genererar också ett överskott på 420 tkr. Kapitalkostnaderna för
reinvesteringsbudgeten ger också ett överskott då beslut om att frysa reinvesteringar
för året tagits 430 tkr. Dagvårdsresorna beräknas bli färre än budgeterat och därmed
lämna ett överskott om ca 60 tkr.
LSS vuxna - 1 026 tkr
Underskottet inom LSS-verksamheten beror på ett nytillkommet assistansärende som
inte är budgeterat och som dessutom har fakturerats retroaktivt från 2015 då
försäkringskassan fakturerat fel kommun denna period. Totalt underskott -1 080 tkr.
Kastanjen beräknas göra ett överskott som har med ny schemaläggning att göra, ett
nytt schema på kastanjens boende sparar in ungefär en halvtidstjänst på schemat.
Verksamheten tillsätter inte heller vikarier på alla turer utan flyttar om med befintlig
personal för att täcka upp. En utmaning är dock att få ner övertidsersättningen på ett
av arbetslagen, som står för majoriteten av övertiden pga. av att det krävs en särskild
kompetens för arbetsuppgiften. Totalt överskott 255 tkr.
Gruppbostaden Hasselbacken har en högre kostnad för Sanna gård då vi blivit
fakturerade för en månad från 2017 utöver årets kostnad. Utökning nattetid i början
på året ger ett underskott i personalkostnader, delvis täcks detta upp av att
hyresintäkterna är lägre budgeterat än vad som kommer in. Totalt underskott
400 tkr.
Daglig verksamhet beräknas ha ett överskott vid årets slut. Bland annat på grund av
högre lönebidrag än vad som är budgeterat. Totalt överskott 200 tkr.
Socialpsykiatri + 573 tkr
Socialpsykiatrin har överskott på personalkostnader och på lönebidrag.
Vikariebudgeten har inte använts då de gånger vikarier satts in har det belastat
gruppbostadens budget. Statligt bidrag för arbete med psykisk ohälsa bidrar till
överskottet.
SÄBO + 110 tkr
I skrivande stund är det kö för att få en plats på särskilt boende. Trots detta har inget
betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade uppstått i år.
Lindens, dagrehab, och hemrehabs budget är i balans, högre intäkter på grund av hög
beläggning kompenserar för förhöjda personalkostnader under året. Budgeten för
kompetensutveckling ska ej förbrukas som en del i de åtgärder för att minska det
totala underskottet och motsvarar 53 tkr.
Oxelgården har ett mindre underskott tom oktober men det beräknas hämtas upp de
kommande månaderna. Främst är det personalkostnaderna som är högre än budget
men precis som på Linden så är intäkterna högre. Budgeten för kompetensutveckling
ska ej förbrukas som en del i de åtgärder för att minska det totala underskottet och
motsvarar 57 kr. En avskriven kundfordran på 100 tkr belastar verksamhetens
resultat.
Hemtjänst + 60 tkr
Hemtjänst ser ut att klara budgeten för 2018 inkl. besparingen på
kompetensutvecklingsmedel. Ett orosmoment är hyreskostnaden på Klaessons som
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efter renoveringen blev högre än beräknat. Om inget oförutsett händer i
medarbetargruppen kommer vikariebudgeten inte att utnyttjas fullt ut och lämna ett
överskott som kan täcka upp för högre hyreskostnad. Budgeten för
kompetensutveckling ska ej förbrukas som en del i de åtgärder för att minska det
totala underskottet och motsvarar 60 tkr.
Timmar
Planerade hemtjänsttimmar ackumulerat tom aug 2018 är 23 522 h vilket är en
minskning med 2 525 h från föregående år.
Nattenheten och HSL - 50 tkr
Nattenheten har ett underskott som blir svårt att ta igen i år. Det har dock minskats
från föregående prognos. Underskottet beror till stor del på att det varit ont om
timvikarier och medarbetarna har ersatt varandra vid frånvaro vilket medför höga
kostnader i form av övertid. Augusti till oktober har resultatet vänt men fortfarande
är prognosen ett underskott.
Arbetsterapeuter
Enheten har ett litet underskott beroende på en överanställning som nu är avslutad.
Överanställningen gjordes för att arbetsterapeuterna skulle komma i kapp med sina
uppgifter, de låg efter på grund av tidigare sjukfrånvaro. Augusti till oktober har
resultatet vänt men fortfarande är prognosen ett mindre underskott.
Sjuksköterskor
Enheten går med ett litet överskott. Detta beror till viss del på längre ledigheter som
inte är ersatta.
Individ- och familjeomsorg/LSS barn o unga - 2 000 tkr
Inom vuxenenheten beräknas ett överskott på ca 670 tkr. Inom öppenvården
beräknas inte budgeten gå åt och en biståndshandläggartjänst har varit vakant.
Endast en person är i nuläget aktuell för LVM-vård, detta ryms inom budgeten.
Försörjningsstöd beräknas ge ett överskott på 300 tkr.
När det gäller barn och unga inom LSS och socialtjänsten beräknas underskottet
uppgå till drygt 3 600 tkr. Som ett exempel visar prognosen att kostnaden för
familjehemsvård har ökat med 67 % under en femårsperiod. IFO har åtta
familjehemsplacerade barn och unga varav ett konsulentstött. Enheten strävar efter
att rekrytera egna familjehem i första hand men tillgången på hem är begränsad.
Strukturella förändringar kan vara en bidragande orsak till att placeringarna har ökat.
Kommunen växer och det flyttar in nya barnfamiljer till kommunen. Omfördelning av
resurser har genomförts inom IFO och öppenvården har förstärkts med en tjänst för
att på sikt kunna genomföra motsvarande insatser i egen regi. Detta kommer
innebära behov av kompetensutveckling. De ärenden där köpt öppenvård redan
pågår kommer ses över för att om möjligt kunna flyttas till egen regi.
Flera barn som har varit aktuella på enheten har haft så omfattande vårdbehov att
placering inte har kunnat undvikas. Det rör sig om barn som har varit våldsutsatta
med behov av skyddsplacering tillsammans med förälder samt barn med egen
omfattande beteendeproblematik. Verksamheten för ensamkommande barn har ett
underskott i perioden då de statliga medlen minskar i år, prognosen är något osäker
hur stort det blir vid årets slut. Individ- och familjeomsorgens enhetschef har en
12

planeringsreserv som inte är utfördelad på någon verksamhets budget och som
minskar underskottet med 930 tkr.

3.4 Sydnärkes IT-nämnd
Nämnden prognostiserar ett underskott om 150 tkr, men där fördelas ett eventuellt
underskott på alla medlemskommuner efter den fördelningsnyckel som finns inom
nämnden. För Lekebergs kommun skulle ett underskott i den här storleken betyda
29 tkr, men detta beräknas rymmas inom befintlig budget då det finns avsättning för
extra kommunspecifika satsningar inom IT.
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§163 - Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun (KS 18-799)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över
det ekonomiska utfallet januari-oktober 2018. Dessutom innehåller den en ekonomisk
helårsprognos över kommunens ekonomi.
Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 7 380 tkr i och med att det budgeterade
resultatet är beräknat till 13 917 tkr.
Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 21 297 tkr.
Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 990 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2018

Beslutsunderlag
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Ärendebeskrivning
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1 Inledning
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk prognos för helåret som är baserad på det
ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Nedan följer en redogörelse för det
prognostiserade ekonomiska resultatet i nämndens olika verksamhetsområden.
Prognos 3 är den sista prognosen som tas fram för 2018. Vid delårsbokslutet visade
prognosen för helåret ett budgetöverskridande för nämndens verksamheter med
totalt 3 000 tkr. Efter det har ett antal åtgärder tagits fram för att minimera
underskottet. Bland annat så ska inga reinvesteringar göras i år. Medel för
kompetensutveckling kommer också frysas i år.
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2 Ekonomisk rapport
Socialnämndens Helårsprognos visar ett underskott på 1 470 tkr för 2018. Anledning
till underskottet är fler ärenden inom assistans samt LSS barn och högre kostnader
inom individ- och familjeomsorg. Samt ett mindre underskott för nattenheten. Vid
delåret prognostiserades ett underskott på lite drygt 3 000 tkr och sen dess har flera
åtgärder vidtagits i budgeten för att minimera underskottet. Till exempel så har
beslut om att frysa investeringsmedlen och medel för kompetensutveckling resten av
året tagits.
Gemensamt + 863 tkr
Under gemensamt ligger kostnader för den gemensamma ledningsadministrationen,
nämnden, kostnader för trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst, hemtjänst- och
matintäkter och mattjänst till hemtjänsten. Samt bostadsanpassning och
dagvårdsresor. Kostnader som ökat mer än tidigare beräknat är övergången till det
nya verksamhetssystemet Life Care och därför kommer budgeten för
verksamhetssystem överskridas med ca 400 tkr. Även LOV har ett underskott för året
på ca 447 tkr. Bostadsanpassningen beräknas ha en budget i balans vid årets slut.
Riktlinjer för bostadsanpassning har setts över under året och kan vara en anledning
till att tidigare års underskott nu minskat. Överskottet här beror på nämndens
budgetreserv som ska användas för att täcka upp för underskott i nämndens
verksamheter 800 tkr. Vakant enhetschefstjänst, och verksamhetsutvecklare del av
året genererar också ett överskott på 420 tkr. Kapitalkostnaderna för
reinvesteringsbudgeten ger också ett överskott då beslut om att frysa reinvesteringar
för året tagits 430 tkr. Dagvårdsresorna beräknas bli färre än budgeterat och därmed
lämna ett överskott om ca 60 tkr.
LSS vuxna - 1 026 tkr
Underskottet inom LSS-verksamheten beror på ett nytillkommet assistansärende som
inte är budgeterat och som dessutom har fakturerats retroaktivt från 2015 då
försäkringskassan fakturerat fel kommun denna period. Totalt underskott -1 080 tkr.
Kastanjen beräknas göra ett överskott som har med ny schemaläggning att göra, ett
nytt schema på kastanjens boende sparar in ungefär en halvtidstjänst på schemat.
Verksamheten tillsätter inte heller vikarier på alla turer utan flyttar om med befintlig
personal för att täcka upp. En utmaning är dock att få ner övertidsersättningen på ett
av arbetslagen, som står för majoriteten av övertiden pga. av att det krävs en särskild
kompetens för arbetsuppgiften. Totalt överskott 255 tkr.
Gruppbostaden Hasselbacken har en högre kostnad för Sanna gård då vi blivit
fakturerade för en månad från 2017 utöver årets kostnad. Utökning nattetid i början
på året ger ett underskott i personalkostnader, delvis täcks detta upp av att
hyresintäkterna är lägre budgeterat än vad som kommer in. Totalt underskott
400 tkr.
Daglig verksamhet beräknas ha ett överskott vid årets slut. Bland annat på grund av
högre lönebidrag än vad som är budgeterat. Totalt överskott 200 tkr.
Socialpsykiatri + 573 tkr
Socialpsykiatrin har överskott på personalkostnader och på lönebidrag.
Vikariebudgeten har inte använts då de gånger vikarier satts in har det belastat
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gruppbostadens budget. Statligt bidrag för arbete med psykisk ohälsa bidrar till
överskottet.
SÄBO + 110 tkr
I skrivande stund är det kö för att få en plats på särskilt boende. Trots detta har inget
betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade uppstått i år.
Lindens, dagrehab, och hemrehabs budget är i balans, högre intäkter på grund av hög
beläggning kompenserar för förhöjda personalkostnader under året. Budgeten för
kompetensutveckling ska ej förbrukas som en del i de åtgärder för att minska det
totala underskottet och motsvarar 53 tkr.
Oxelgården har ett mindre underskott tom oktober men det beräknas hämtas upp de
kommande månaderna. Främst är det personalkostnaderna som är högre än budget
men precis som på Linden så är intäkterna högre. Budgeten för kompetensutveckling
ska ej förbrukas som en del i de åtgärder för att minska det totala underskottet och
motsvarar 57 kr. En avskriven kundfordran på 100 tkr belastar verksamhetens
resultat.
Hemtjänst + 60 tkr
Hemtjänst ser ut att klara budgeten för 2018 inkl. besparingen på
kompetensutvecklingsmedel. Ett orosmoment är hyreskostnaden på Klaessons som
efter renoveringen blev högre än beräknat. Om inget oförutsett händer i
medarbetargruppen kommer vikariebudgeten inte att utnyttjas fullt ut och lämna ett
överskott som kan täcka upp för högre hyreskostnad. Budgeten för
kompetensutveckling ska ej förbrukas som en del i de åtgärder för att minska det
totala underskottet och motsvarar 60 tkr.
Timmar
Planerade hemtjänsttimmar ackumulerat tom aug 2018 är 23 522 h vilket är en
minskning med 2 525 h från föregående år.
Nattenheten och HSL - 50 tkr
Nattenheten har ett underskott som blir svårt att ta igen i år. Det har dock minskats
från föregående prognos. Underskottet beror till stor del på att det varit ont om
timvikarier och medarbetarna har ersatt varandra vid frånvaro vilket medför höga
kostnader i form av övertid. Augusti till oktober har resultatet vänt men fortfarande
är prognosen ett underskott.
Arbetsterapeuter
Enheten har ett litet underskott beroende på en överanställning som nu är avslutad.
Överanställningen gjordes för att arbetsterapeuterna skulle komma i kapp med sina
uppgifter, de låg efter på grund av tidigare sjukfrånvaro. Augusti till oktober har
resultatet vänt men fortfarande är prognosen ett mindre underskott.
Sjuksköterskor
Enheten går med ett litet överskott. Detta beror till viss del på längre ledigheter som
inte är ersatta.

Individ- och familjeomsorg/LSS barn o unga - 2 000 tkr
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Inom vuxenenheten beräknas ett överskott på ca 670 tkr. Inom öppenvården
beräknas inte budgeten gå åt och en biståndshandläggartjänst har varit vakant.
Endast en person är i nuläget aktuell för LVM-vård, detta ryms inom budgeten.
Försörjningsstöd beräknas ge ett överskott på 300 tkr.
När det gäller barn och unga inom LSS och socialtjänsten beräknas underskottet
uppgå till drygt 3 600 tkr. Som ett exempel visar prognosen att kostnaden för
familjehemsvård har ökat med 67 % under en femårsperiod. IFO har åtta
familjehemsplacerade barn och unga varav ett konsulentstött. Enheten strävar efter
att rekrytera egna familjehem i första hand men tillgången på hem är begränsad.
Strukturella förändringar kan vara en bidragande orsak till att placeringarna har ökat.
Kommunen växer och det flyttar in nya barnfamiljer till kommunen. Omfördelning av
resurser har genomförts inom IFO och öppenvården har förstärkts med en tjänst för
att på sikt kunna genomföra motsvarande insatser i egen regi. Detta kommer
innebära behov av kompetensutveckling. De ärenden där köpt öppenvård redan
pågår kommer ses över för att om möjligt kunna flyttas till egen regi.
Flera barn som har varit aktuella på enheten har haft så omfattande vårdbehov att
placering inte har kunnat undvikas. Det rör sig om barn som har varit våldsutsatta
med behov av skyddsplacering tillsammans med förälder samt barn med egen
omfattande beteendeproblematik. Verksamheten för ensamkommande barn har ett
underskott i perioden då de statliga medlen minskar i år, prognosen är något osäker
hur stort det blir vid årets slut. Individ- och familjeomsorgens enhetschef har en
planeringsreserv som inte är utfördelad på någon verksamhets budget och som
minskar underskottet med 930 tkr.

Ekonomiskt resultat
Socialnämnden

Budget

Utfall för
perioden

Årsprognos

Avvikelse

Gemensamt inkl. nämnd

11 414

8 415

10 551

863

LSS vuxna

33 598

29 647

34 624

-1 026

Socialpsykiatri

3 260

1 665

2 687

573

Hemtjänsten

19 936

16 692

19 876

60

HSL och nattenheten

22 182

18 513

22 232

-50

Särskilt boende

37 019

30 825

36 909

110

Ifo/ LSS barn o unga

28 378

25 530

30 378

-2 000

155 787

131 287

157 257

-1 470

Summa
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Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf förvaltningschef)
Sandra Magnusson (Ekonomicontroller)
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§78 - Prognosrapport 3 2018 för Socialnämnden (SON 18-195)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen upprättat en helårsprognos för 2018
baserat på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Prognosen visar ett underskott på
1 470 000 kr totalt för nämnden. Det är en förbättring med 1 570 000 kr från senaste
prognosen vid delårsbokslutet. Dels har det uppkommit saker i verksamheterna som har
förbättrat resultatet från förra prognosen samt att förvaltningen vidtagit konkreta åtgärder för
att minska underskottet.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner prognosrapport 3.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet för beslut i nämnden.

Beslut
Socialnämnden godkänner prognosrapport 3.

Beslutsunderlag




Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-195-2)
Socialnämndens prognosrapport 3 för 2018 - (64708)
§124 SONAU Socialnämndens prognosrapport 3 2018 - (SON 18-195-1)
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Kommunstyrelsen
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Revidering av bestämmelser om arvoden och ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun
§75
KS 15-708

Tjänsteskrivelse

2018-10-19

1 (1)
Dnr: KS 15-708

Revidering av arvodesbestämmelserna
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2018 att ingå i den gemensamma
överförmyndarnämnden för Sydnärke. Kommunens arvodesbestämmelser behöver
efter det revideras för att även innefatta denna nya nämnd. Förslaget innebär att
samma arvoden gäller för denna nämnd som tidigare gällt för byggnämnden och
miljönämnden, 15 % för ordförandeposten och 7 % för ledamot i presidiet.
I revideringen finns också ett förslag att utöka arvodet för socialnämndens
ordförande med 15 %, från 50 % till 65 %.
Utöver ovan finns också ett förslag på förtydligande kring ersättningen till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade arvodesbestämmelser

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén
Kommundirektör

Gustav Olofsson
Administrativ chef

Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Lekebergs
kommun

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2014-06-11 Reviderad 2016-06-20, 2016-11-28 och 2018-06-12
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 14-218
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Arvodesbestämmelser

1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda inom Lekebergs kommun. Med
förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och
beredningar, bolag, revisorer och revisorsersättare, samt de som i övrigt är valda av
kommunen och som inte får ersättning på annat sätt.
Förtroendevaldas begäran om arvode och ersättning ska följa dessa bestämmelser.
Förtroendevald ansvarar för att begäran om arvode och ersättning görs på ett sådant
sätt att förtroendet hos allmänheten inte rubbas.
Vid behov av eventuell tolkning av bestämmelserna och tillämningen görs det av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

2 Arvoden och ersättningar
Arvode till förtroendevalda beräknas i procent av riksdagsledamots månadsarvode.
Avstämning och eventuell justering av nivån sker varje år i januari.

Det finns tre typer av arvode i Lekebergs kommun; månadsarvode, begränsat
månadsarvode samt sammanträdesarvode.
Månadsarvode utgår till kommunstyrelsen ordförande.
Begränsat månadsarvode utgår till kommunalråd, oppositionsråd, ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott, partiföreträdare och ordförande respektive
vice ordförande i fullmäktige, nämnder, bolag, beredningar, styrelser och utskott.
Sammanträdesarvode utgår vid deltagande i arvodesberättigande
sammanträden och förrättningar.
Sammanlagd ersättning för arvode och förlorad arbetsförtjänst för en
förtroendevald kan per kalenderår inte överstiga 100 % av månadsarvode för
kommunstyrelsens ordförande x 12.
Förtroendevald ansvarar själv för bevakning av detta. Samordning sker inte med
kommunala bolag.
2.1

Månadsarvoden

Månadsarvode är i Lekebergs kommun 75 % av riksdagsledamots månadsarvode och
är arvodet för den som fullgör sitt uppdrag som förtroendevald på heltid (100 %).
2.2

Begränsat månadsarvoden

Begränsat månadsarvode utgår till förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på
mindre än 100 %. Samordning sker inte med bolagen eller kommunalförbund.
Förtroendevald som erhåller arvode som uppgår till 40 % eller mer (kommunal- och
oppositionsråd) har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller
sammanträdesarvode.
Om förtroendevald med mindre arvode än 100 % förenar detta arvode med annat
månadsarvoderat uppdrag inom Lekebergs kommun utökas förtroendeuppdraget i
motsvarande mån upp till högst heltid.
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Det vill säga, förtroendevald och partiföreträdare får inte ha mer än totalt 100 %
(heltidsuppdrag).

Sammanträdesarvode

2.3

Sammanträdesarvode utbetalas till alla förtroendevalda med mindre än 40 %
månadsarvode eller som helt saknar månadsarvode. Sammanträdesarvoden är
pensionsgrundande och kommunen betalar in det varje månad.
För kommunfullmäktige utgår ett särskilt fast sammanträdesarvode medan övriga
sammanträden ersätts med ett grundarvode och sedan ett timarvode för varje
påbörjad timme upp till maximalt 8 timmar per dag (inkl. grundarvodet).

2.3.1 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som
medgivits närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges nedan
















Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Sammanträde med
kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar liksom revisorernas
sammanträden.
Sammanträde för justering endast av kommunfullmäktiges protokoll.
Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Sammanträden med
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
Partigruppsmöten inför sammanträde i nämnd, styrelse och fullmäktige
(ersätts med maximalt 3 timmar)
Under förutsättning av beslut i nämnd/utskott/bolag eller av ordförande:
Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har
ett direkt samband med förtroendeuppdraget.
Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Förhandling eller
förberedelser inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen.
Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Överläggning med
företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv
tillhör.
Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Sammankomst med
kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ.
Presidiemöte i fullmäktige, beredning, nämnd eller utskott för högst ett
sammanträde i månaden i respektive organ.
Besiktning eller inspektion.
Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
Annat uppdrag som kommunalt förtroendevald efter särskilt beslut av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
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2.4

Ersättningar för borgerliga förrättningar

Borgerlig begravning-, vigselförrättning samt namngivning ger inte rätt till ersättning
för förlorad arbetsinkomst.
Arvode utgår med 2x grundarvodet för sammanträdesarvoden per förrättning
inklusive ev. förberedelsetid och restid.
Arvoden för borgerlig vigsel eller partnerskapsförrättning fastställs och utbetalas av
Länsstyrelsen.
Ersättning för resekostnader vid i denna paragraf uppräknade förrättningar utgår
endast för resor inom Lekebergs kommuns gränser.
2.5

Resekostnader

För ersättning för resekostnader i samband med sammanträden gäller samma
grunder som gäller för kommunanställda. Dock utgår resekostnadsersättning endast
om reseavståndet är minst sex kilometer enkel väg och för maximalt 50 kilometer
enkel väg om sammanträdet är inom Lekebergs kommun. För sammanträden utanför
kommunen är gränsen 100 kilometer.
Hållpunkter för beräkning av ersättning är den förtroendevaldes permanenta bostad
respektive arbetsplats.
Vid konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett
direkt samband med förtroendeuppdraget (under förutsättning att beslut om
deltagande har fattats av nämnd/utskott/bolag eller ordförande) ersätts den
förtroendevalda enligt samma regler som kommunanställda.
Kommunal- och oppositionsråds har rätt till resekostnader och traktamente enligt
samma grunder som gäller för kommunanställda.
2.6

Barntillsynskostnader

Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning har haft extra
kostnader för barnpassning har rätt till ersättning enligt beloppsbilaga för det antal
timmar som barnpassning krävts. Ersättning utgår inte om tillsynen har utförts av
person som tillhör den förtroendevaldes hushåll. Ersättning för barnpassning kan inte
utgå för samma tid som den förtroendevalde uppbär ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
2.7

Övriga kostnader

Förtroendevald som har haft andra kostnader för fullgörande av uppdraget kan ha
rätt till ersättning om han kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna
uppkom.
Exempel på ersättningsberättigade kostnader kan vara de särskilda kostnader som en
förtroendevald med funktionsnedsättning har på grund av uppdraget. Det kan t ex
gälla kostnader för resor, ledsagare, tolk och hjälp med inläsning av handlingar.
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Ett annat exempel på kostnader som kan vara ersättningsgrundande är de kostnader
som en lantbrukare kan åsamkas genom att hen nödgas anlita avbytare.
2.8

Administration av arvoden och övriga ersättningar

Fasta arvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner
betalas ut en gång per månad.
Begäran om ersättning enligt dessa bestämmelser ska lämnas in senast 12 månader
från sammanträdet/förrättningen som kostnaden avser.
För att få ersättning ska den förtroendevalde styrka sina förluster och kostnader.
Förluster och kostnader ska anmälas till fullmäktiges- eller nämndenssekreterare
eller till annan som utsetts att ta emot dem.
Administrativa avdelningen fastställer de rutiner, blanketter och formkrav som ska
tillämpas för begäran om ersättning.

Barntillsynskostnader och övriga kostnader ska styrkas genom originalkvitto över
gjorda utbetalningar eller annat utbetalningsunderlag som kan godkännas.

2.8.1 Ledamöter
Samtliga förtroendevalda ska ha en kommunal e-postadress med suffixet
lekeberg.se och det är via den kommunen kommunicerar.

3 Kommunal- och oppositionsråd
Som kommunal- och oppositionsråd räknas förtroendevalda med arvoden
motsvarande 40 % eller mer av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
3.1

Ledighet, sjukdom m.m

För förtroendevald, med arvoden om minst 40 procent, tillämpas vid sjukledigheter,
föräldraledighet och andra ledigheter motsvarande bestämmelser som gäller för
kommunanställda.
Ovan gäller enbart om frånvaron är över en månad vilket kräver ett godkännande i
kommunfullmäktige. Godkänner fullmäktige ledigheten utgår inget arvode från
kommunen under perioden som den förtroendevalda är frånvarande. Det organ som
har valt den förtroendevalde ska också utse dennes ersättare.
Kommunal- och oppositionsråd har rätt till ledighet utan avdrag på arvodet med de
antal dagar per år som motsvarar årssemestern enligt Allmänna bestämmelser för
kommunanställda.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månader ska arvodet minskas i
motsvarande mån.
3.2

Pension

Heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag som omfattar minst 40
procent av heltid omfattas av det kommunala pensionsreglementet för
förtroendevalda (POF/OBF).
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Försäkringar

3.3

För kommunal- och oppositionsråd med tjänstgöringsgrad tecknas
tjänstegrupplivförsäkring hos Kommunernas Försäkrings AB (KFA).

Avgående råd

3.4

Avgår förtroendevald som har rätt till helt- eller begränsat månadsarvode under
mandatperioden ska arvodet fördelas mellan den avgående och den tillträdande i
förhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget.

Resurser

3.5

Samtliga kommunalråd, oppositionsråd samt kommunfullmäktiges ordförande har
rätt till:
•
•
•
•
•

Bärbar eller stationär dator för uppdragets/arbetets genomförande
Standardprogramvara
Mobiltelefon och abonnemang (vill man använda telefonen privat gäller
samma regler som för kommunanställda)
Surfplatta med mobilt bredband
Övrigt IT-stöd som behövs för uppdraget

Kommunalråd ska jämställas med tjänstepersonsledningen i förhållande till behov
av IT-stöd.
Kommunen ska erbjuda arbetsplatser.
Utrustning beställs genom administrativa avdelningen och belastar ett centralt konto
hos kommunstyrelsen.
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4 Partiföreträdare
Partiföreträdararvode utgår till varje i kommunfullmäktige representerat parti men
inte till de partier som har fasta arvoden på 40 % eller mer. Arvodet får inte delas på
flera personer eller överlåtas till andra partier.
Partiföreträdaren är kommunens främsta kanal för spridning av information till
partierna.
Partiföreträdare väljs av kommunfullmäktige på förslag från respektive partiers
företrädare i fullmäktige. Personen ska vid valtillfället vara folkbokförd i Lekebergs
kommun.
Partierna kan byta partiföreträdare under löpande mandatperiod efter val i
fullmäktige. Vid byte av partiföreträdare, sker utbetalning av partiföreträdararvode
till ny partiföreträdare från och med kommande månadsskifte efter val gjorts.
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5 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som förlorar arbetsinkomst på grund av förrättning eller
sammanträde enligt kap. 2.3.1, har rätt till ersättning för styrkt förlorad
arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.
Maximinivån gäller även egenföretagare.

Förlorad arbetsinkomst utbetalas efter det att den förtroendevalda styrkt detta
genom att lämna in den blankett som kommunstyrelseförvaltningen
tillhandahåller. Begäran ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen inom
12 månader.
5.1

Egen företagare

Vid bedömningen av inkomstbortfall för egna företagare ska den hos
försäkringskassan registrerade inkomsten av annat förvärvsarbete vara vägledande.
Vid beräkning delas årsinkomsten med 12 och sen divideras detta med 165 för att få
inkomst per timme.
För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet på deltid och som också är
anställd och uppbär inkomst av tjänst ska antalet timmar (årsarbetstid) som ligger till
grund för beräkning av inkomst per timme reduceras i proportion till
tjänstgöringsgrad i anställning. Tjänstgöringsgrad i anställning ska styrkas med intyg
från arbetsgivare.
5.2

Anställd hos kommunen

För förtroendevalda som är anställda hos kommunen bör, i stället för förlorad
arbetsinkomst, ledighet med lön beviljas enligt 30 § AB 98.
Ersättning ska även betalas för förlorade förmåner, OB-ersättning och dylikt. Detta
innebär att vederbörande ska begära ledighet med lön för deltagande i sammanträde
eller förrättning. Kostnaden för den bibehållna lönen får då via lönerapportering
styras till rätt kostnadsställe, det vill säga till den nämnd för vilken uppdraget utförs.
På sammanträdesuppgiften respektive förrättningsräkningen anges att den
förtroendevalde är anställd i kommunen.
5.3

Förlorad pensionsförmån

Ersättning för förlorad arbetsersättning räknas upp med tre och en halv procent och
betalas ut till den förtroendevalde för förlorad pensionsrätt om denna intygat att
man har en sådan.
5.4

Förlorad semesterförmån

Förtroendevald som har förlorat semesterersättning eller semesterlön på grund
av sitt förtroendeuppdrag har rätt till ersättning motsvarande det förlorade
beloppet. Den förtroendevalde ska själv ansöka om ersättning.
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5.5

Ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa
och föräldraförsäkring

Till förtroendevald, som på grund av sina kommunala uppdrag går miste om
arbetslöshetsersättning eller ersättning från föräldraförsäkring, utgår ersättning för
styrkta förluster.
Förtroendevald som p.g.a. sina kommunala uppdrag går miste om
arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta
förluster. Den som förlorar förmåner från arbetslöshetsförsäkring eller
föräldraförsäkring ska lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid som förlusten
avser och vilket belopp som har förlorats.
Med ersättning från arbetslöshetskassa jämställs andra arbetsmarknadspolitiska
stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst.
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Bilaga 1 – Arvodesfördelning
100 % är 75 % av riksdagsledamots månadsarvode (uppräknas i januari varje år). Alla
beräkningar utgår från denna summa.

Sammanträdesarvoden
Grundarvode (för första timman)
Timarvode
Timarvode för barnpassningskostnad
Arvode för kommunfullmäktige
Justering av kommunfullmäktiges protokoll
Maxbelopp för förlorad arbetsinkomst per timme

0,67 % (endast ett per dag)
0,21 %
0,21 %
0,45 %
0,67 %
0,60 %

Partiföreträdare

10 %

Kommunstyrelsen
KS ordförande
KS 1:e vice ordförande
KS 2:e vice ordförande
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
*(gäller inte presidiet i arbetsutskottet)

110 %
20 %
75 %
10 %*

Socialnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

50 % 65 %
10 %
20 %

Kultur- och bildningsnämnd
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice

50 %
10 %
20 %

Byggnämnd/Miljönämnd/Överförmyndarnämnden
Ordförande
Presidieledamot

15 %
7%

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

5%
2%
3%

Revisorer
Ordförande
Vice ordförande
Revisor

5%
3%
2%

Valnämnd
Ordförande

2%

Arvodesbestämmelser

Vice ordförande
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1%

Överförmyndare
Ledamot

12,5 %

LekebergsBostäder AB
Styrelsen (att fördela inom styrelsen efter eget beslut)

25 %

Lekebergs kommunala fastighets AB
Styrelsen (att fördela inom styrelsen efter eget beslut)

25 %

Protokoll

2018-11-13

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

13:00-16:15

Kommunhuset Fjugesta Sammanträdesrummet Multen

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

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §168
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare

_________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Sida 1 av 3

Protokoll

2018-11-13

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

Kommunstyrelsen
2018-11-13

Datum för överklagan

2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunhuset i Fjugesta

till och med 2018-12-06

________________________
Gustav Olofsson

Justerare signatur

Sida 2 av 3

Protokoll

2018-11-13

§168 - Revidering av arvodesbestämmelserna (KS 15-708)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2018 att ingå i den gemensamma
överförmyndarnämnden för Sydnärke. Kommunens arvodesbestämmelser behöver efter det
revideras för att även innefatta denna nya nämnd. Förslaget innebär att samma arvoden gäller
för denna nämnd som tidigare gällt för byggnämnden och miljönämnden, 15 % för
ordförandeposten och 7 % för ledamot i presidiet.
I revideringen finns också ett förslag att utöka arvodet för socialnämndens ordförande med 15
%, från 50 % till 65 %.
Utöver ovan finns också ett förslag på förtydligande kring ersättningen till kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade arvodesbestämmelser

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade arvodesbestämmelser

Beslutsunderlag




Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 15-708-5)
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun - (63915)
§139 KSAU Revidering av arvodesbestämmelserna - (KS 15-708-7)

Justerare signatur

Sida 3 av 3

Protokoll

2018-10-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid

Plats

13:00-15:30

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

Ej tjänstgörande ersättare
Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Jesper Andersson (Praktikant)

Protokollet innehåller paragraferna §139
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ilina Losund

Sida 1 av 3

Protokoll

2018-10-24

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-24

Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

till och med
Kommunhuset i Fjugesta
________________________
Ilina Losund

Justerare signatur

Sida 2 av 3

Protokoll

2018-10-24

§139 - Revidering av arvodesbestämmelserna (KS 15-708)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2018 att ingå i den gemensamma
överförmyndarnämnden för Sydnärke. Kommunens arvodesbestämmelser behöver efter det
revideras för att även innefatta denna nya nämnd. Förslaget innebär att samma arvoden gäller
för denna nämnd som tidigare gällt för byggnämnden och miljönämnden, 15 % för
ordförandeposten och 7 % för ledamot i presidiet.
I revideringen finns också ett förslag att utöka arvodet för socialnämndens ordförande med 15
%, från 50 % till 65 %.
Utöver ovan finns också ett förslag på förtydligande kring ersättningen till kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade arvodesbestämmelser.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag



Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 15-708-5)
Förslag på revidering av avodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun - (KS
15-708-6)

Justerare signatur

Sida 3 av 3

Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel
§76
KS 18-778

Tjänsteskrivelse

2018-10-17

1 (1)
Dnr: KS 18-778

Tjänsteskrivelse - Taxa för sydnärke miljönämnds
offentliga kontroll av livsmedel
Ärendebeskrivning
Sydnärkes miljönämnd beslutade den 2018-09-24 att föreslå
kommunfullmäktige i Askersund, Laxå och Lekeberg att anta
förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningens område.
Timtaxan för livsmedelskontroll ska vara 1 050 kr per timme.
Timtaxan för extra offentlig kontroll ska vara 1 100 kr per timme.
Taxan gäller från 1 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar redovisat förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område att gälla från
och med 1 januari 2019.
2. fastställer timtaxan för livsmedelskontroll till 1 050 kr per timme.
3. fastställer timtaxan för extra offentlig kontroll till 1 100 kr per timme.

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén
Kommundirektör

Ilina Losund
Handläggare

Protokoll

2018-09-24

§ 34 – Timtaxa avseende livsmedelslagstiftningen för kontroll
och extra offentlig kontroll inom miljönämndens område.
Dnr SMN 2018-13

Sydnärkes miljönämnd antog en ny taxa inför 2018 och redan då nämndes att en ny taxa för
livsmedelskontroller behöver antas inför 2019.
Vid beräknande av tillgänglig planerad kontrolltid får inte restid till livsmedelsanläggning tas
med. Konsekvensen blir att den tid som går åt för att resa till objekten måste tas ut ifrån
övrig tillgänglig tid för inspektör. Då denna tid inte får vara anslagsfinansierad
(livsmedelskontroll ska i största möjliga mån vara avgiftsfinansierad), måste den tid det tar
att resa till samtliga objekt gemensamt beräknas och sedan fördelas jämt över samtliga
objekt vid beräknandet av timtaxa enligt SKLs modell. Den förhöjda taxan reflekterar således
inte en ökning i tillgänglig planerad kontrolltid, utan en mer rättvis kostnadstäckning av den
totala arbetstiden (kontrolltid på objekt + restid + övrigt) för inspektör genom
avgiftsfinansiering, istället för anslagsfinansiering.
Lite förenklat kan man säga att den höjda taxan medför att verksamhetsutövarna
gemensamt bekostar restid till objekt samt fler poster som inte ryms inom enskilt objekts
planerade kontrolltid, men som ändå ingår i begreppet livsmedelskontroll, istället för att
skattebetalare ska stå för detta.
Exakt samma resonemang gäller vid avgiften för extra offentlig kontroll. Att restid inte får
räknas med i åtgången kontrolltid när man åker till dessa objekt är för att avsides belägna
anläggningar som får extra offentlig kontroll inte ska ”straffas extra” för att de ligger i
glesbygd

Beslutsunderlag


Justerare signatur

Tjänsteskrivelse - Timtaxa för livsmedelskontroller och extra offentlig kontroll inom
miljönämndens område

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2018-09-24

Beslut
Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige i Askersund, Laxå och Lekeberg besluta att anta
förslaget till ny taxa för livsmedelskontroller och extra offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningens område.
Timtaxan för livsmedelskontroll ska vara 1 050 kr per timme.
Timtaxan för extra offentlig kontroll ska vara 1 100 kr per timme.
Taxan gäller från 1 januari 2019.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2 av 2

Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll
av livsmedel.
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuners
kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen
(2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning,
2. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt.
3. uppdragsverksamhet
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av
överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med
stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen
4 § Sydnärkes miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i
denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till
den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober
månad 2014.
5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och
18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Sydnärkes miljönämnd.
Timtaxa (timavgift)
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 050 kronor per timme
kontrolltid och beslutats av kommunfullmäktige för Askersund, Laxå och
Lekebergs kommuners offentliga kontroll av livsmedel.
Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt till förberedelser inför kontrollen, kontakter med parter, samråd med
experter och andra myndigheter, inspektioner och offentliga kontroller, revisioner,
provtagning och kontroller i övrigt, efterarbete såsom rapportskrivning och
granskning av insamlat material, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timavgift.

Avgift för uppdragsverksamhet tas ut med den timavgift som anges i denna
paragraf.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller
i förhållande till faktisk nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra
grunder som anges i taxan.
Avgift för registrering
7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för
drickvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid.
Årlig kontrollavgift
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 §
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Sydnärkes miljönämnd fastställer för
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen
bestående av en
1. riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet,
produktionens storlek och konsumentgrupper
2. s.k.- informationsrelaterad kontroll gällande bl.a. redligheten
(informationsmodul)
3. en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av
verksamheten.
Härvid tillämpas gällande vägledning från Livsmedelsverket beträffande
riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med
timtaxan.
9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning
blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.
10 § Om en företagare har flera livsmedelsanläggningar inom samma byggnad
eller område, ska företagaren betala full avgift för den anläggning/verksamhet
vars kontrolltid är högst. Om det finns särskilda skäl får Sydnärkes miljönämnd
besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterges för de övriga
anläggningarna.
11 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott.
12 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår
att den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten
påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår.

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
13 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår
att den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet
är föremål för kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för
tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.
Avgift för extra offentlig kontroll
14 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid
enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av
prover.
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska
den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den
företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga
kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen
medför.
Inspektionen och andra kontrollåtgärder med anledning av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller
förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften för extra offentlig kontroll 1 110
kronor per timme kontrolltid och beslutats av kommunfullmäktige för Askersund,
Laxå och Lekebergs kommuners offentliga kontroll av livsmedel.
Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt till förberedelser inför kontrollen, kontakter med parter, samråd med
experter och andra myndigheter, inspektioner och offentliga kontroller, revisioner,
provtagning och kontroller i övrigt, efterarbete såsom rapportskrivning och
granskning av insamlat material, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timavgift.
15 § Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår
att avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig
vara obefogade.
Nedsättning av avgift m.m.
16 § Sydnärkes miljönämnd får besluta om att sätta ned eller efterskänka den
årliga kontrollavgiften eller andra avgifter om det finns särskilda skäl.

Avgiftens erläggande m.m.
17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sydnärkes miljönämnd.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
18 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att Sydnärkes miljönämnd får förordna att
dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
19 § Av 31 § livsmedelslagen framgår att Sydnärkes miljönämnds beslut om
avgift får överklagas hos länsstyrelsen.
____________
Denna taxa träder i kraft den 2019-01-01.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid

Plats

13:00-15:30

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

Ej tjänstgörande ersättare
Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Jesper Andersson (Praktikant)

Protokollet innehåller paragraferna §134
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ilina Losund
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LEKEBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-24

Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

till och med
Kommunhuset i Fjugesta
________________________
Ilina Losund

Justerare signatur
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§134 - Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av
livsmedel (KS 18-778)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes miljönämnd beslutade den 2018-09-24 att föreslå kommunfullmäktige i
Askersund, Laxå och Lekeberg att anta förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område.
Timtaxan för livsmedelskontroll ska vara 1 050 kr per timme.
Timtaxan för extra offentlig kontroll ska vara 1 100 kr per timme.
Taxan gäller från 1 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningens område att gälla från och med 1 januari 2019.
2. fastställer timtaxan för livsmedelskontroll till 1 050 kr per timme.
3. fastställer timtaxan för extra offentlig kontroll till 1 100 kr per timme.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag




Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-778-4)
Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel - (KS 18-778-1)
Timtaxa avseende livsmedelslagstiftningen för kontroll och extra offentlig kontroll inom
miljönämndens område. - (KS 18-778-3)

Justerare signatur
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Protokoll
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Kommunstyrelsen
Tid

Plats

13:00-16:15

Kommunhuset Fjugesta Sammanträdesrummet Multen

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

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Lars Viitanen (Miljöchef)

Protokollet innehåller paragraferna §165
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare

_________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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LEKEBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2018-11-13

Datum för överklagan

2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunhuset i Fjugesta

till och med 2018-12-06

________________________
Gustav Olofsson
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§165 - Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av
livsmedel (KS 18-778)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes miljönämnd beslutade den 2018-09-24 att föreslå kommunfullmäktige i
Askersund, Laxå och Lekeberg att anta förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område.




Timtaxan för livsmedelskontroll ska vara 1 050 kr per timme.
Timtaxan för extra offentlig kontroll ska vara 1 100 kr per timme
Taxan gäller från 1 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningens område att gälla från och med 1 januari 2019.
2. fastställer timtaxan för livsmedelskontroll till 1 050 kr per timme.
3. fastställer timtaxan för extra offentlig kontroll till 1 100 kr per timme.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningens område att gälla från och med 1 januari 2019.
2. fastställer timtaxan för livsmedelskontroll till 1 050 kr per timme.
3. fastställer timtaxan för extra offentlig kontroll till 1 100 kr per timme.

Beslutsunderlag



Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-778-4)
Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel - (KS 18-778-1)
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Timtaxa avseende livsmedelslagstiftningen för kontroll och extra offentlig kontroll inom
miljönämndens område. - (KS 18-778-3)
§134 KSAU Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel - (KS 18-778-5)
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Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019
§77
KS 18-800

Tjänsteskrivelse

2018-10-17

1 (3)
Dnr: KS 18-800

Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019
Ärendebeskrivning
Inför 2018 beslutades att all skattefinansiering skulle tas bort från VA-verksamheten.
Därmed ökades VA-taxan, så att VA-taxans intäkter motsvarade VA-verksamhetens
kostnader.
Under 2019 kommer VA-kostnaderna att öka med 620 tkr. Anledningen till
kostnadsökningen är att ytterligare en medarbetare behöver anställas för att säkra
upp kompetensen inom VA-området. Dessutom budgeteras med en allmän
kostnadsökning om 1 % och för kapitalkostnader motsvarande de beslutade
investeringarna.
2019 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400
kr/år till 4 400 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år. Stora
mätaren (qn 10,0) med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med
1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3 (inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan
för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.
Förutom brukningsavgifterna, så föreslås anslutningsavgifterna för
bostadsfastigheter höjas till 45 000 kr för servisavgift, 45 000 kr för
förbindelsepunktsavgift, 17 500 kr för lägenhetsavgift (lägenhet 1-8). För lägenhet 9uppåt är avgiften reducerad till 10 000 kr. Tomtyteavgiften höjs till 20 kr per
kvadratmeter tomtyta. Alla avgifter är inklusive moms.

1 Bakgrund
Under 2019-2021 kommer VA-kostnaderna att öka med mellan 0,6- 0,9 mnkr/år.
Kostnaderna ökar bland annat genom att kommunen har behovet att vidta åtgärder
för att säkra framtida dricksvattenförsörjning och vattenkvalité, bland annat genom
att ersätta nuvarande vattentäkt med dricksvatten från Örebro kommun. Den årliga
nettokostnadsökningen för såväl levererat vatten/kubikmeter från Örebro kommun
samt den ledning som Lekebergs kommun ska bygga mellan Lanna och Fjugesta är
det som i huvudsak genererar den ökade VA-kostnaden. Till det kommer vissa
renoveringar av bland annat avloppsreningsverket, vattentornet, Vreta
omvandlingsområde mm. Dessutom läggs en budget för årliga VA-saneringar om 2
mnkr 2019 samt 4 mnkr årligen 2020 och framåt. I budget 2019 finns även utrymme
att anställa ytterligare en medarbetare, då kompetensen behöver säkras inom VAområdet och dessutom behöver sårbarheten minskas för att kunna garantera en
driftsäker vattenförsörjning.
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2018 höjdes VA-taxans brukningsavgifter enligt följande, den fasta avgiften för den
minsta mätaren (qn 2,5) med 360 kr/år till 4 000 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med
1 134 kr/år till 12 474 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 2 162 kr/år till 23 782 kr/år.
Den rörliga avgiften ökades med 0,17 kr/m3 till 42,02 kr/m3 (inkl moms).
Även anslutningsavgifterna höjdes 2018 för bostadsfastigheter till 35 000 kr för
servisavgift, 35 000 kr för förbindelsepunktsavgift, lägenhetsavgift (lägenhet 1-8)
17 000 kr, lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr samt tomtyteavgiften till 18
kr/kvm tomtyta.
2019 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400
kr/år till 4 400 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år. Stora
mätaren (qn 10,0) med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med
1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3 (inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan
för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.
Utöver VA-taxans brukningsavgifter så är anslutningsavgiften en del av VA-intäkterna.
Kommunens nuvarande anslutningsavgifter ligger långt under de kostnader som
gäller för att bygga nya VA-system. Det finns därigenom ett behov av att öka även
anslutningsavgifterna för vatten och avlopp. Således föreslås även
anslutningsavgifterna 2019 för bostadsfastigheter höjas till 45 000 kr för servisavgift,
45 000 kr för förbindelsepunktsavgift, 17 500 kr för lägenhetsavgift (lägenhet 1-8), för
lägenhet 9- uppåt är avgiften reducerad till 10 000 kr. Tomtyteavgiften höjs till 20 kr
per kvadratmeter tomtyta. Alla avgifter är inklusive moms.

2 Analys
2.1 Genomsyrande perspektiv
Kostnadsökningen är för normfamiljen (2 vuxna och 2 barn) ca 650 kr/hushåll/år.
När det gäller taxan för anslutningsavgifter så ligger nuvarande nivåer långt under de
faktiska kostnaderna för att anlägga nya eller renovera befintliga VA-system. Det
finns ett behov av att justera anläggningsavgifterna i syfte att motsvara de faktiska
kostnaderna för anläggande av nya VA-nät.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Taxeökningen genererar en ökning av intäkterna från taxekollektivet med ca 0,6
mnkr/år och därmed tas skattesubventionen bort.
Den föreslagna höjningen av anslutningsavgifter innebär för ett typhus A med
tomtstorlek på 1000 kvadratmeter en ökning från 105 000 kr till 127 500 kr.

Tjänsteskrivelse

2018-10-17

3 (3)
Dnr: KS 18-800

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. höja VA-taxans brukningsavgifter 2019, inklusive moms, enligt följande:
Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4 400 kr/år.
Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år.
Stora mätaren (qn 10,0) med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år.
Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3.
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för
en qn 6,0.
2. höja anslutningsavgifter för bostadsfastigheter inklusive moms, enligt följande:
Servisavgift 45 000 kr
Förbindelsepunktsavgift 45 000 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 500 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
Tomtyteavgift 18 kr per kvadratmeter tomtyta

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén
Kommundirektör

Anna Bilock
Ekonomichef

Mats Turesson
Teknisk chef

Protokoll

2018-10-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid

Plats

13:00-15:30

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

Ej tjänstgörande ersättare
Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Jesper Andersson (Praktikant)

Protokollet innehåller paragraferna §130
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ilina Losund
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LEKEBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-24

Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

till och med
Kommunhuset i Fjugesta
________________________
Ilina Losund

Justerare signatur

Sida 2 av 4

Protokoll

2018-10-24

§130 - Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019 (KS 18800)
Ärendebeskrivning
Inför 2018 beslutades att all skattefinansiering skulle tas bort från VA-verksamheten. Därmed
ökades VA-taxan, så att VA-taxans intäkter motsvarade VA-verksamhetens kostnader.
Under 2019 kommer VA-kostnaderna att öka med 620 tkr. Anledningen till kostnadsökningen
är att ytterligare en medarbetare behöver anställas för att säkra upp kompetensen inom VAområdet. Dessutom budgeteras med en allmän kostnadsökning om 1 % och för
kapitalkostnader motsvarande de beslutade investeringarna.
2019 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4
400 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0)
med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3
(inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan
för en qn 6,0.
Förutom brukningsavgifterna, så föreslås anslutningsavgifterna för bostadsfastigheter höjas
till 45 000 kr för servisavgift, 45 000 kr för förbindelsepunktsavgift, 17 500 kr för
lägenhetsavgift (lägenhet 1-8). För lägenhet 9- uppåt är avgiften reducerad till 10 000 kr.
Tomtyteavgiften höjs till 20 kr per kvadratmeter tomtyta. Alla avgifter är inklusive moms.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. höja VA-taxans brukningsavgifter 2019, inklusive moms, enligt följande:
Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4 400 kr/år.
Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år.
Stora mätaren (qn 10,0) med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år.
Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3.
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn
6,0.
2. höja anslutningsavgifter för bostadsfastigheter inklusive moms, enligt följande:
Servisavgift 45 000 kr
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Förbindelsepunktsavgift 45 000 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 500 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
Tomtyteavgift 18 kr per kvadratmeter tomtyta

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag


Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-800-1)

Justerare signatur

Sida 4 av 4

Protokoll

2018-11-13

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

13:00-16:15

Kommunhuset Fjugesta Sammanträdesrummet Multen

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

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §164
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare

_________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Sida 1 av 5

Protokoll

2018-11-13

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

Kommunstyrelsen
2018-11-13

Datum för överklagan

2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunhuset i Fjugesta

till och med 2018-12-06

________________________
Gustav Olofsson

Justerare signatur
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Protokoll

2018-11-13

§164 - Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019 (KS 18800)
Ärendebeskrivning
Inför 2018 beslutades att all skattefinansiering skulle tas bort från VA-verksamheten. Därmed
ökades VA-taxan, så att VA-taxans intäkter motsvarade VA-verksamhetens kostnader.
Under 2019 kommer VA-kostnaderna att öka med 620 tkr. Anledningen till kostnadsökningen
är att ytterligare en medarbetare behöver anställas för att säkra upp kompetensen inom VAområdet. Dessutom budgeteras med en allmän kostnadsökning om 1 % och för
kapitalkostnader motsvarande de beslutade investeringarna.
2019 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4
400 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0)
med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3
(inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan
för en qn 6,0.
Förutom brukningsavgifterna, så föreslås anslutningsavgifterna för bostadsfastigheter höjas
till 45 000 kr för servisavgift, 45 000 kr för förbindelsepunktsavgift, 17 500 kr för
lägenhetsavgift (lägenhet 1-8). För lägenhet 9- uppåt är avgiften reducerad till 10 000 kr.
Tomtyteavgiften höjs till 20 kr per kvadratmeter tomtyta. Alla avgifter är inklusive moms.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. höjer VA-taxans brukningsavgifter 2019, inklusive moms, enligt följande:






Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4 400 kr/år.
Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år.
Stora mätaren (qn 10,0) med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år.
Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3.
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn
6,0.

2. höjer anslutningsavgifter för bostadsfastigheter inklusive moms, enligt följande:
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Servisavgift 45 000 kr
Förbindelsepunktsavgift 45 000 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 500 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
Tomtyteavgift 18 kr per kvadratmeter tomtyta

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Wendla Thorstensson (C) yrkar att Tomtyteavgift ändras från 18 kr till 20 kr per kvadratmeter
tomtyta i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. höjer VA-taxans brukningsavgifter 2019, inklusive moms, enligt följande:






Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4 400 kr/år.
Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år.
Stora mätaren (qn 10,0) med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år.
Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3.
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn
6,0.

2. höjer anslutningsavgifter för bostadsfastigheter inklusive moms, enligt följande:






Servisavgift 45 000 kr
Förbindelsepunktsavgift 45 000 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 500 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
Tomtyteavgift 20 kr per kvadratmeter tomtyta

Beslutsunderlag



Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-800-1)
§130 KSAU Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019 - (KS 18-800-2)

Justerare signatur
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Justerare signatur
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Skattesats för allmän kommunalskatt 2019
§78
KS 18-753

Tjänsteskrivelse

2018-10-01

1 (1)
Dnr: KS 18-753

Skattesats för allmän kommunalskatt 2019
Ärendebeskrivning
Fastställande av 2019 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt
kommunallagen 8 kapitlet 6§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads
utgång och beslutas av kommunfullmäktige innan november månads utgång.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen förblir oförändrad 2019.
Skattesatsen 2018 är 22:43 kronor och blir således densamma 2019.

1 Bakgrund
Enligt kommunallagens 8 kapitel 6§ ska kommunstyrelsen före oktober månads
utgång föreslå skattesatsen för kommande år.
Skattesatsen för 2018 uppgår till 22:43 kronor per beskattningsbar
hundrakronorssedel och föreslås vara oförändrad 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 22:43 kronor per
skattekrona.

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén
Kommundirektör

Anna Bilock
Ekonomichef

Protokoll

2018-10-16

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

13:00-16:15

Kommunhuset Fjugesta Sammanträdesrummet Multen

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

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Jesper Andersson (Praktikant från Thoren buissnes school)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §150
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ilina Losund
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LEKEBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2018-10-16

Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

till och med
Kommunhuset i Fjugesta
________________________
Ilina Losund
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§150 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 (KS 18-753)
Ärendebeskrivning
Fastställande av 2019 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8
kapitlet 6§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av
kommunfullmäktige innan november månads utgång.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen förblir oförändrad 2019. Skattesatsen
2018 är 22:43 kronor och blir således densamma 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 22:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag



§118 KSAU Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 - (KS 18-753-2)
Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 - (KS 18-753-1)

Justerare signatur

Sida 4 av 4

Protokoll

2018-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid

Plats

13:00-15:30

Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §118
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Berth Falk
Håkan Söderman

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ilina Losund
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LEKEBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-08

Datum för överklagan

2018-10-09

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunhuset i Fjugesta

till och med 2018-10-31

________________________
Ilina Losund

Justerare signatur
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§118 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 (KS 18-753)
Ärendebeskrivning
Fastställande av 2019 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8
kapitlet 6§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av
kommunfullmäktige innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
att skattesatsen förblir oförändrad 2019. Skattesatsen 2018 är 22:43 kronor och blir således
densamma 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 22:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 - (KS 18-753-1)

Justerare signatur
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MER-plan 2019 med plan för 2020-2021
§79
KS 18-505

Tjänsteskrivelse

2018-11-16

1 (1)
Dnr: KS 18-505

Tjänsteskrivelse – MER-plan 2019 med plan för 20202021
Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER-plan 2019 med ekonomisk plan 2020-2021” finns
kommunfullmäktiges mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de
närmsta åren. Med utgångspunkt i målen har ett förslag till mål och budget för 2019
med plan för 2020-2021 tagits fram.
Målen är desamma som 2018 men en del indikatorer har justerats och samtliga
målvärden har uppdaterats.
Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2019-2021 utifrån
aktuell bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska
budgetramar m.m.
2019 års ekonomiska resultat budgeteras till 14 926 000 kr, vilket motsvarar 3 % av
kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. Fastställer MER-plan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader
såväl som intäkter, i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde.
Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas till kommunstyrelsen,
3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i
investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor
under 2019.

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén
Kommundirektör

Anna Bilock
Ekonomichef

Gustav Olofsson
Administrativ chef

Lekebergs kommuns MER-plan
2019 med plan 2020-2021
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1 Förord
Centerpartiets och Socialdemokraternas budget 2019 samt planåren 2020 och 2021
Lekeberg är en attraktiv kommun som ständigt utvecklas. Vi vill försätta denna
utveckling med utgångspunkt i kommunens vision Trygghet och nytänkande –
naturligt nära. Med denna budget och tillhörande mål bevaras det som gör Lekeberg
till en attraktiv kommun samtidigt som utveckling sker för att möta framtidens
utmaningar och behov.
Framtidssatsningar
Kultur- och bildningsnämnden
8 miljoner kronor i volymökning för ökat antal elever och barn i skol- och
förskoleverksamhet. Alla barn ska kunna utvecklas optimalt utifrån sina
förutsättningar. För att kunna göra ytterligare satsning inom nämndens område så
tilldelas nämnden utöver volymökning även ett extra tillskott på 2 miljoner under
2019. Förebyggande arbete utifrån barnets perspektiv är viktigt därför avsätts
500 000 kr under 2019 för inrättandet av en familjecentral i Lekeberg.
2020 finns medel för drift av en om- och tillbyggd f-9 skola i Fjugesta. En satsning för
en bättre arbetsmiljö för elever och medarbetare med särskilt fokus på att skapa en
trygg skola med en attraktiv utemiljö.
Social nämnden
2.5 miljoner kronor i volymökning för att möta ett ökat antal invånare som är i behov
av vård och omsorg. Nämnden tilldelas ytterligare 2,5 miljoner under 2019 för
förebyggande verksamhet. Dessa satsningar syftar till att uppnå fullmäktiges mål,
Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov.
Nämndens utvecklingsarbete har sin utgångspunkt i individens behov och unika
situation.
Under 2020 finns medel för drift av ett nytt kök för tillagning av mat till äldre samt en
tillhörande servering. En satsning för att öka kvalitén på måltiden samt ge möjlighet
till social samvaro.
Kommunstyrelsen
600 000 kronor i volymökning tilldelas styrelsen. Mycket av styrelsens arbete syftar
till satsningar inom målområdena, Lekebergs kommun gör det enkelt för sina
medborgare att bo i kommunen samt erbjuder goda förutsättningar för företagande,
socialt företagande och företagsetableringar. En viktig förutsättning för att utveckla
så väl landsbygd som tätort är utbyggnaden av fiber därför tilldelas kommunstyrelsen
400 tkr till detta ändamål.
Under året finns också ett tydligt mål om att kommunen ska miljödiplomeras vilket
kommer leda till att Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan.
Utöver dessa satsningar får nämnderna och styrelsen kompensation för årliga
ökningar av hyror 1,1 miljoner och löner 6,6 miljoner kronor.
Utveckling
5,9 miljoner kronor till kommunens utveckling, dessa medel kan sökas av
verksamheterna för att leda till smartare och effektivare utförande. Dessutom
4

avsätts 5 miljoner för utbildningssatsning för framtida kompetensförsörjnings behov.
Vår budget tar höjd för framtida behov och fortsatt utveckling genom ett budgeterat
resultat på 3 %. Ett gott resultat bygger långsiktig betalningsförmåga vilket är en
förutsättning för framtida investeringar.
/Centerpartiet och Socialdemokraterna
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2 Kommunens organisation
2.1 Fördelning av mandat i kommunfullmäktige
Partier

Ledamöter

Centerpartiet

C

11

Moderaterna

M

4

Kristdemokraterna

KD

2

Liberalerna

L

1

Miljöpartiet

MP

1

S

7

Sverigedemokraterna

SD

6

Framtidspartiet Lekeberg

FL

2

Vänsterpartiet

V

1

Socialdemokraterna

2.2 Kommunens organisation
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Förutom ovan nämnda bolag och nämnder har kommunen intressen i följande
företag/föreningar:
Företag/Förening

Ägande

Belopp

Lekebergs Kommunala
Holding AB

100 %

100 000 kr

Kommuninvest ekonomiska
förening

0,15 %

6 743 000 kr

Länsmusiken

1,40 %

14 000 kr

Inera AB

-

425 000 kr

Kommunassurans Syd
Försäkrings AB

xx

xx

4,35 %

2 000 000 kr

Förenade Småkommuners
Försäkring AB (FSF)
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3 Politisk plattform
Vision - Lekebergs kommun - Trygghet och nytänkande, naturligt
nära.
All kommunens verksamhet ska utgå från visionen och syfta till att uppnå följande
mål:
Lekebergs kommun präglas av en genuin närhet och dialog mellan det offentliga,
invånare, civilsamhälle och näringsliv. Lekebergs kommun genomsyras av enkelhet,
närhet, trygghet, saklighet och transparens. Här finns ett stort mått av samverkan
och delaktighet. Kommunen är möjliggörare men nödvändigtvis inte utförare. I
Lekeberg känner sig alla som en del av kommunens utveckling. Här är vi inkluderande
och tar tillvara på varandras förmågor, kunskap och potential. Kommunens mål är
ambitiösa och syftar till utveckling av verksamheterna. Målen är samtidigt realistiska
då kommunens organisation präglas av korta led och en närhet mellan
förvaltningarna vilket medför goda förutsättningar för fortsatt utveckling.

Attraktiv kommun
Lekebergs kommun växer ansvarsfullt och långsiktigt på ett nytänkande sätt. Vi
möter framtiden med utgångspunkt i de tre hållbarhetsaspekterna: social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg
Det är lätt att komma i kontakt med Lekebergs kommun. Medborgarna får korrekta
svar och ett gott bemötande. Lekebergs kommun har tydliga kommunikationskanaler
och en aktiv och levande dialog med medborgarna kring kommunens verksamhet.
Hela kommunen lever och utvecklas och detta är vägledande vid kommunala
satsningar.
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt
Lekebergs kommuns utveckling har sin utgångspunkt i de tre hållbarhetsaspekterna
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Lekebergs kommun har ett långsiktigt
perspektiv i utvecklingsarbetet där konsekvenser utifrån de tre
hållbarhetsaspekterna bejakas. Lekebergs kommun har en ekonomi i balans och ser
detta som en förutsättning för en fortsatt hållbar utveckling som garanterar
möjlighet till kommande investeringar. Kommun använder tekniska hjälpmedel i
välfärden.
Lekebergs kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommun har
en långsiktig kompetensförsörjningsplan och tar till vara medarbetarnas idéer och
engagemang.
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan
Lekebergs kommun arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan. Kommunen
tillämpar den cirkulära ekonomin vid nyproduktion och utvecklingssatsningar.
Kommunen arbetar för att minska skadliga ämnen för människor och miljö i
verksamheterna.
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Barn och unga
Lekebergs kommun ger barn och unga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån
sina förutsättningar
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.
Lekebergs kommun har en pedagogisk verksamhet som utgår från det enskilda
barnet/elevens förutsättningar och behov. Barn och elever i kommunens
verksamheter känner sig trygga och kommunen har ett tydligt värdegrundsarbete.
Kommunen samverkar med civila aktörer och näringsliv. Barnperspektivet är
utgångspunkten för de pedagogiska verksamheterna och samverkan med
vårdnadshavare ses som en tillgång. Lekebergs kommun arbetar aktivt med att ge
barn och elever en positiv framtidstro, att rusta dem väl för framtidens
arbetsmarknad och för att ge dem insikt i vikten av en god utbildning. Kommun
arbetar aktivt för att fler elever ska välja att gå vidare till högre studier efter avslutad
gymnasieutbildning.

Trygghet
I Lekeberg åldras medborgarna i trygghet, med bibehållet oberoende och med
möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare bemöts med respekt och har
tillgång till stöd, god vård och omsorg
Lekbergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov.
I Lekebergs kommun finns god vård och omsorg för de medborgare som är i behov av
det. Vård och omsorgsbehovet prövas av socialtjänsten. Prövningen ska utgå från den
enskildes behov och syftar till ett så självständigt liv som möjligt. Kommunens vård
och omsorg möter upp både kroppsliga och själsliga behov. Kommunen samverkar
aktivt med civilsamhället. Lekebergs kommun ser anhöriga och andra närstående
som en viktig del i boendes/hemvårdstagares liv och arbetar för att inkludera och
stötta dessa. Kommunens insatser ska syfta till att människor är i egenförsörjning.

Näringsliv
Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna
inspireras och stimuleras till entreprenörskap och där näringsliv, civilsamhälle, och
offentliga verksamheter arbetar tillsammans.
Lekebergs kommun erbjuder goda förutsättningar för företagande, sociala företag
och företagsetableringar.
I Lekeberg är näringslivet en viktig del i kommunens utveckling. Kommunen är
möjliggörare men nödvändigtvis inte utförare. Företagare upplever kontakten med
kommunen som positiv och korrekt. Här främjas entreprenörskap, innovationer och
nyföretagande redan i tidig ålder och utgör ett naturligt inslag i undervisningen.
Lekebergs kommun arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för näringslivet
att kunna rekrytera den arbetskraft man söker.
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4 Kommunens mål
4.1 Attraktiv kommun
Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter
framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk
hållbarhet
Kommunfullmäktiges
mål

Indikator

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
Andel av medborgarna som
skickar in en enkel fråga via epost får svar inom två
arbetsdagar

Lekebergs kommun
växer och utvecklas på
ett hållbart sätt

Målvärde
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

46%

Öka från
46%

Öka från
46%

Öka från
46%

80%

Öka från
80%

Öka från
80%

Öka från
80%

74

Öka från 74

Öka från 74

Öka från 74

6,75%

Minska
från 6,75%

Minska
från 6,75%

Minska
från 6,75%

Nämnderna och styrelsen håller
sin budgetram

0 tkr

0 tkr

0 tkr

0 tkr

Kommunens ekonomiska resultat
i genomsnitt under en
treårsperiod

7,7%

2%

2%

2%

Årets investeringar och
amorteringar finansieras av egna
medel.

100%

100%

100%

100%

Verksamhetens nettokostnad ska
understiga 100 procent av skatter
och bidrag.

Ja

Ja

Ja

Ja

Färdigställda bostäder i småhus
under året

5,7

Inte minska
från 5,7

Inte minska
från 5,7

Inte minska
från 5,7

Färdigställda bostäder i
flerfamiljshus under året

6,1

Öka från
6,1

Öka från
6,1

Öka från
6,1

Ja

Ja

Ja

Värde
medarbetarundersökningen Medarbetarengagemang (HME)

Sjukfrånvaro

Invånarantalet
Lekebergs kommun
minskar sin
klimatpåverkan

Miljödiplomering av Lekebergs
kommun

Utgångsvärde

8 065
Nej
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4.2 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.
Målvärde
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

74,47%

öka från
74,47%

öka från
74,47%

öka från
74,47%

82,98%

öka från
83%

öka från
83%

öka från
83%

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

46%

Öka från
46,6%

Öka från
46,6%

Öka från
46,6%

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

30%

Öka från
30%

Öka från
30%

Öka från
30%

Kommunfullmäktiges mål

Indikator

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

Elever i åk. 9 som uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen
Elever i åk. 9 som är
behöriga till ett
yrkesprogram

Utgångsvärde
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4.3 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
Målvärde
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

95%

Bibehålla
95%

Bibehålla
95%

Bibehålla
95%

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

85,5%

Bibehålla
85,5%

Bibehålla
85,5%

Bibehålla
85,5%

Väntetid för beslut
om försörjningsstöd i
dagar

11 dagar

minska från
11

minska från
11

minska från
11

Kommunfullmäktiges mål

Indikator

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

Andel brukare som är
ganska/mycket nöjda
med sin hemtjänst

Utgångsvärde
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4.4 Näringsliv
Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna
inspireras och stimulera till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och
offentliga verksamheter arbetar tillsammans.
Utgångsvärde

Målvärde
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

Företagens
bedömning av
kommunens service

76

öka från 76

öka från 76

öka från 76

Ranking av
kommunens
företagsklimat
(svenskt näringsliv)

14

14

14

14

Kommunfullmäktiges mål

Indikator

Lekebergs kommun erbjuder
goda förutsättningar för
företagande, socialt
företagande och
företagsetableringar.
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5 Lekebergs kommuns ekonomi
I kommunallagen kapitel 8 § 5 regleras balanskravet. Det innebär att kommuner och
landsting ska ha en ekonomi i balans, vilket innebär att varje års intäkter ska
överstiga dess kostnader. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska det
egna kapitalet återställas inom en treårsperiod d v s motsvarande överskott
redovisas senast år tre efter räkenskapsåret.
God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att
hushålla över tiden. Det vill säga att väga ekonomi och verksamhet på kort sikt mot
verksamhetens behov och ekonomi på längre sikt. God ekonomisk hushållning
innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att
verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska
aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer och rutiner.
Balanskravet är ett minimikrav och ska ses som ett led i att uppnå god ekonomisk
hushållning. För att nå och behålla en god ekonomi, och därmed handlingsfrihet,
krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Ett steg i den riktningen är att
uppnå kommunens finansiella mål.


Resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till två
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och
bidrag).



Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.



Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och
bidrag.

5.1 Ekonomisk uppföljning
Månatlig ekonomisk uppföljning görs av ekonomiavdelningen till respektive nämnd
och styrelse. Finansiell uppföljning redovisas direkt till kommunfullmäktige rörande
investeringar, likviditet och upplåning samt amorteringar vid behov.
Kommunövergripande uppföljningar/prognoser av ekonomi redovisas till
kommunfullmäktige.





Prognos 1 avser januari t.o.m. april månad.
Prognos 2 tillika delårsbokslutet avser redovisningen per den 31 juli, inklusive
kommunens helägda bostadsbolag.
Prognosen 3 bygger på redovisningen t.o.m. oktober månad, men inkluderar
inte måluppfyllnad.
Årsredovisning avser årets resultat och verksamhetsberättelse per den 31
december.

Förvaltningschef ansvarar för ekonomi- och måluppföljningen. Ekonomiavdelningen
tillsammans med förvaltningarna svarar för det ekonomiska underlaget.

5.2 Investeringar
Kommunfullmäktige beslutar för respektive nämnd/styrelse driftbudgetramen och
utifrån den ramen kan nämnden/styrelsen besluta om investeringar i samband med
antagande av internbudgeten. Driftbudgetanslaget ska finansiera kapitalkostnaden
för den tänkta investeringen. Minskade kapitalkostnader ska användas till
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reinvesteringsutrymme och får inte finansiera övrig verksamhet.

5.3 Finansiering
Kommunstyrelsen ansvarar för finansiering av kommunens verksamhet d v s
upplåning, likviditet mm. Avtal om leasing får endast beslutas av kommunstyrelsen.
För de medel som tas i anspråk för investeringar ska nämnderna betala en intern
ränta om 1,5 % för 2019 i enlighet med Sveriges kommuner och landsting
rekommendationer som bygger på den långa statsobligationsräntan. Räntan
beräknas på anläggningstillgångens bokförda värde. Nämnderna påförs också en
kostnad för avskrivningar av anläggningstillgångar som ska spegla den
värdeminskning som p.g.a. förslitning sker av tillgångarna.

5.4 Avgiftsfinansiering
Kommunens kostnader för vatten- och avloppsverksamheten ska om möjligt täckas
av avgifter från abonnenterna. Från och med budget 2018 är VA-verksamheten helt
taxefinansierad. Inte sedan 2009 har Lekebergs kommun haft full taxefinansiering
och innan dess endast åren 1996 och 1997. Taxehöjning har skett de senaste åren för
att täcka de stora investeringar som krävs både i VA-nätet men också för det så
kallade ”Örebrovattnet”. Vatten- och avloppsverksamheten särredovisas enligt
”Lagen om allmänna vattentjänster”.
När det gäller avfallsverksamheten, så har den from 2015 lagts över i Sydnärkes
kommunalförbund. Avfallsverksamheten ska i sin helhet täckas genom avgifter från
abonnenterna.

5.5 Tidsplaner för ekonomiadministration
För att kunna genomföra ekonomiska uppföljningar/prognoser, bokslutsarbetet och
budgetprocessen så bra som möjligt under året kommer tidplaner och riktlinjer att
upprättas. Kommunstyrelsen beslutar om övergripande tidplaner (MER-planen) och
ekonomiavdelningen fastställer detaljerade instruktioner och tidplaner.
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6 Budget 2019 samt ekonomisk plan 2020-2021
Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteprognos, cirkulär 18:35 daterat den 28
september 2018 är grunden till kommunens budget 2019 och ekonomiska planen för
2020-2021.
RESULTATRÄKNING
Verksamhetens nettokostnad

Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTO

Skatter och bidrag
Finansnetto
RESULTAT FÖRE EXTRA ORDINÄRA POSTER
Extraordinära intäkter/kostnader
ÅRETS RESULTAT
Årets resultat i % av skatter och bidrag

BUDGET 2019

PLAN 2020

PLAN 2021

-459 320 tkr

-478 575 tkr

-501 264 tkr

-23 696 tkr

-19 808 tkr

-19 167 tkr

-483 016 tkr

-513 785 tkr

-520 431 tkr

497 542 tkr

513 385 tkr

530 644 tkr

400 tkr

400 tkr

400 tkr

14 926 tkr

15 402 tkr

10 613 tkr

0 tkr

0 tkr

0 tkr

14 926 tkr

15 402 tkr

10 613 tkr

3,00%

3,00%

2,00%

Med den föreslagna tilldelningen av budgetramar, så uppnås alla finansiella mål både
under 2019-2021. Detta givetvis med förutsättningen att alla nämnder håller sina
budgetramar. Resultatmålet är att ha ett resultat motsvarande 3 % av skatter och
bidrag åren 2019-2020 samt 2 % 2021.

6.1 Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens budgeterade nettokostnad för 2019 är 5,9 procent högre än 2018 års
budget vid ett budgeterat resultat om 14 926 tkr. I planårens resultat ingår
förväntade skatteintäkter, beräknad kapitalkostnad och avskrivning för kända
investeringar, förväntad pensionsutbetalning och beräkningen utgår från
budgetramarna 2018. Arbetsgivaravgiften ingår i beräkningsunderlaget med 39,2
procent. I verksamhetens nettokostnader ingår, förutom nämndernas driftkostnader,
pensionsutbetalningar inklusive särskild löneskatt.

6.2 Avskrivningar
För 2019 beräknas avskrivningarna på kommunens anläggningar uppgå till 23,7 mnkr
och grundas på kända investeringar till och med 2018. Avskrivningar sker på
anskaffningsvärdet av en anläggningstillgång och påbörjas halvårsvis efter det att
investeringen slutförts.

6.3 Skatter och bidrag
Skattesatsen för allmän kommunalskatt uppgår i beräkningen till 22,43 procent per
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skattekrona. Enligt SKL skatteprognosberäkning kommer kommunen att erhålla
497,5 mnkr i skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämningen (skatter och
bidrag). Vilket motsvarar en ökning med 33,6 mnkr gentemot 2018 års budgeterade
skatteintäkter.

6.4 Finansnetto
Under finansnettot budgeteras kommunens ränteintäkter och räntekostnader. I
ränteintäkterna ingår bland annat avkastning på kommunens bankmedel och
räntekostnaderna är främst för pensionsskulden samt borgensavgiften från LEBO.

6.5 Årets resultat
Ett av kommunens finansiella mål är att årsresultatet ska motsvara tre procent av de
skatter och bidrag som kommunen erhåller årligen, vilket också budgeteras inför
2019. Anslaget för kommunens planeringsreserv är beräknat till 1,5 mnkr. Dessutom
finns utvecklingsmedel om ca 5,9 mnkr anslaget för 2019, vilka är till för
välfärdsteknologi, utredningar och kompetensutveckling. Dessutom budgeteras
kompetensutvecklingsmedel om 5 mnkr som ska fördelas utifrån förvaltningarnas
upprättade kompetensutvecklingsplaner. Både utvecklings- och
kompetensutvecklingsmedlen är en satsning under 2019 och kommer inte att vara
kvar framöver. Detta är under förutsättning att kommunfullmäktige antar liggande
förslag på budgetramar 2018.

6.6 Balansräkning
Balansräkningen visar på kommunens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle.
Budget och planårens kolumner bygger främst på ett förväntat resultat som
redovisas i resultaträkningen.
BALANSRÄKNING

BUDGET 2019

PLAN 2020

PLAN 2021

TILLGÅNGAR

328 542 tkr

344 330 tkr

355 340 tkr

Mark och byggnader

123 380 tkr

127 415 tkr

129 301 tkr

Maskiner och inventarier

31 115 tkr

32 132 tkr

32 608 tkr

Finansiella anläggningstillgångar

20 799 tkr

20 799 tkr

20 799 tkr

175 294 tkr

180 346 tkr

182 708 tkr

4 435 tkr

4 435 tkr

4 435 tkr

38 761 tkr

34 096 tkr

32 130 tkr

Kassa och bank

110 052 tkr

125 453 tkr

136 067 tkr

Omsättningstillgångar

153 248 tkr

163 984 tkr

172 632 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING, SKULD

328 542 tkr

344 330 tkr

355 340 tkr

Eget kapital

236 863 tkr

252 264 tkr

262 878 tkr

14 926 tkr

15 401 tkr

10 614 tkr

Anläggningstillgångar
Förråd
Fordringar

därav årets resultat
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BALANSRÄKNING

BUDGET 2019

PLAN 2020

PLAN 2021

Avsättningar

19 378 tkr

19 765 tkr

20 161 tkr

Kortfristiga skulder

72 301 tkr

72 301 tkr

72 301 tkr

6.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar kommunens förväntade likviditetsförändring. Det är viktigt
med tillgång till likvida medel för att bland annat kunna betala ut löner vid
månadsskiftet. Löneutbetalningarna motsvarar ca 15 mnkr per månad.
KASSAFLÖDESANALYS

BUDGET 2019

PLAN 2020

PLAN 2021

14 926 tkr

15 401 tkr

10 614 tkr

0 tkr

0 tkr

0 tkr

Avskrivningar

23 696 tkr

19 808 tkr

19 167 tkr

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

38 622 tkr

35 209 tkr

29 781 tkr

3 931 tkr

4 665 tkr

1 966 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av förråd

0 tkr

0 tkr

0 tkr

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

0 tkr

0 tkr

0 tkr

42 553 tkr

39 874 tkr

31 747 tkr

Investering i materiella anläggningstillgångar

-27 627 tkr

-24 473 tkr

-21 133 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET

14 926 tkr

15 401 tkr

10 614 tkr

0 tkr

0 tkr

0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET

14 926 tkr

15 401 tkr

10 614 tkr

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

14 926 tkr

15 401 tkr

10 614 tkr

Likvida medel vid årets början

95 126 tkr

110 052 tkr

125 453 tkr

110 052 tkr

125 453 tkr

136 067 tkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

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

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

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

Likvida medel vid årets slut
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7 Finansiella nyckeltal
NYCKELTAL

BUDGET 2019

PLAN 2020

PLAN 2021

92,3%

93,2%

94,5%

3,0%

3,0%

2,0%

Soliditet

72,1%

73,3%

74,0%

Soliditet inklusive hela pensionsskulden

26,0%

28,2%

29,2%

205,8%

220,7%

232,6%

16,4%

17,7%

18,4%

Verksamhetens andel av skatteintäkter
Resultat före extraord poster/verksamhetens nettokostnader

Kassalikviditet
Finansiella nettotillgångar / verksamhets kostnader

7.1 Verksamhetens andel av skatteintäkter
En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk
hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på
denna balans är nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader
inklusive finansnetto relateras till kommunens skatteintäkter. Redovisas en
nettokostnadsandel under 100 procent, har kommunen en positiv balans mellan
löpande kostnader och intäkter. Når kommunen en nettokostnadsandel på 98
procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god
ekonomisk hushållning.

7.2 Resultat före extraordinära poster
Ett annat mått på balansen mellan de löpande intäkterna och kostnaderna är resultat
före extraordinära poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande
kostnader och intäkter och bör i förhållande till verksamhetens kostnader ligga runt
minst två procent över en längre tidsperiod. Detta för att kommunen ska kunna
behålla sin kort- och långsiktiga handlingsberedskap. I både budgetåret 2019 samt
planåret 2020 ligger resultatet på tre procent, för planåret 2021 ligger resultatet på
2%, vilket borgar för en god framtida ekonomi.

7.3 Soliditet inklusive hela pensionsskulden
Soliditet (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) beskriver hur kommunens
långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto större finansiellt
handlingsutrymme har kommunen. Soliditetens utveckling förväntas att de närmsta
tre åren öka med 5,5%. Soliditeten inklusive hela pensionsskulden budgeteras till
23,7% år 2019 för att vid utgången av år 2021 vara 29,2 %. En soliditetsnivå omkring
35% är att betecknas som god.

7.4 Kassalikviditet
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En
oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller
20

förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella
handlingsutrymme har stärkts. Måttet räknas fram genom att likvida medel och
kortfristiga fordringar divideras med kortfristiga skulder.

7.5 Finansiella nettotillgångar
Omfattar alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen
beräknas omsätta på tio års sikt (omsättningstillgångar + långfristiga fordringar
+ långfristiga placeringar – kortfristiga och långfristiga skulder). Måttet divideras med
verksamhetens kostnader för att jämförelser ska kunna ske mellan de analyserade
kommunerna. Måttet speglar en tidsrymd som ligger någonstans mellan
likviditetsmåtten och soliditeten. Man skulle kunna uttrycka det som ”medellång
betalningsberedskap”.
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8 Utdebitering i Lekebergs kommun
Lekebergs kommun skattesats under de senaste fem åren samt årets förslag på
skattesats 2019.
Skattesats

Belopp

År 2014

21,46 kr

År 2015

21,43 kr

År 2016

21,43 kr

År 2017

22,43 kr

År 2018

22,43 kr

År 2019 preliminär

22,43 kr
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9 Driftbudget
9.1 Finansieringsförutsättningar
FINANSIERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

BUDGET 2019

PLAN 2020

PLAN 2021

Befolkningsprognos 1 nov året före
budgetåret

7 967 inv

8 047 inv

8 127 inv

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg

2 113 tkr

2 113 tkr

2 113 tkr

456 tkr

456 tkr

456 tkr

364 900 tkr

376 201 tkr

391 331 tkr

Inkomstutjämning

88 458 tkr

91 414 tkr

95 005 tkr

Kostnadsutjämning

14 588 tkr

14 734 tkr

14 881 tkr

Regleringsbidrag/avgift

3 505 tkr

5 689 tkr

5 242 tkr

LSS-utjämning

6 525 tkr

6 590 tkr

6 656 tkr

17 519 tkr

17 526 tkr

17 530 tkr

2 047 tkr

1 230 tkr

0 tkr

Ränteintäkt KI

500 tkr

500 tkr

500 tkr

Borgensavgift LEBO

500 tkr

500 tkr

500 tkr

28 007 tkr

24 860 tkr

21 518 tkr

529 118 tkr

541 813 tkr

555 732 tkr

Pensionsutbetalning KPA

-8 485 tkr

-8 997 tkr

-10 371 tkr

Avskrivningar enligt plan

-23 696 tkr

-19 808 tkr

-19 167 tkr

Fastighetsskatt

-90 tkr

-90 tkr

-90 tkr

Räntekostnader

-600 tkr

-600 tkr

-600 tkr

SUMMA KOSTNADER

-32 871 tkr

-29 495 tkr

-30 228 tkr

SUMMA FINANSIERING

496 247 tkr

512 318 tkr

525 504 tkr

Verksamhetens nettokostnad

-459 320 tkr

-478 575 tkr

-501 264 tkr

Avskrivningar

-23 696 tkr

-19 808 tkr

-19 167 tkr

Skatter och bidrag

497 542 tkr

513 385 tkr

530 644 tkr

400 tkr

400 tkr

400 tkr

14 926 tkr

15 402 tkr

10 613 tkr

3,00%

3,00%

2,00%

22 001 tkr

18 342 tkr

13 626 tkr

Statsbidrag kvalitetssäkring
Allmän kommunalskatt

Kommunal fastighetsavgift
Välfärdsmiljarderna (integrationsvariabler)

Kapitalkostnader
SUMMA INTÄKTER

Finansnetto
SUMMA
Resultat relaterat till skatter och bidrag

Finansförvaltningen
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FINANSIERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Verksamheterna 2018

BUDGET 2019

PLAN 2020

PLAN 2021

-481 321 tkr

-481 321 tkr

-481 321 tkr

-15 596 tkr

-33 569 tkr

-478 575 tkr

-501 264 tkr

Redan beslutade inför 2020-2021
SUMMA

-459 320 tkr

Lekebergs kommun har 496 mnkr till sitt förfogande för verksamhetsåret 2019.
Beräkningen av skatter och bidrag bygger på förutsättningarna från Sveriges
kommuner och landstings (SKL) cirkulär 18:35 och att kommunen utgår ifrån 7 967
invånare den 1 november 2018. Tabellen visar på förväntade skatter och bidrag enligt
SKL skatteprognos för de tre närmaste åren samt övriga poster som ingår i
finansförvaltningens budget.
Andra poster som ingår i finansförvaltningen, förutom skatter och bidrag, är riktade
statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader (finansnetto), pensionsutbetalningar
och kapitalkostnader samt avskrivningar.
Riktade statsbidrag avser bidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg och bidrag till kvalitetssäkring inom
nämnda verksamheter.
Pensionsutbetalningarna förväntas öka och ta större del av kommuns finansiering.
Kapitalkostnads- och avskrivningseffekten är högre än 2018 och detta beror främst
på de stora satsningar som gjorts inom gator och vägar samt inom VA-verksamheten.
Dock förväntas de minska något under planåren. Fastighetsinvesteringarna görs av
Lekebergs Kommunala Holding AB, inventarieinköp och andra mindre investeringar i
samband med byggnationer görs av kommunen. Under senaste åren har respektive
nämnd beslutat och svarat för investeringar utifrån att kapitalkostnaden minskat i
takt med avskrivningarna och har relaterats till andra driftkostnader. Större
övergripande investeringar fastslås genom MER-planen av kommunfullmäktige.

9.2 Budgetram för verksamhetsåret 2019 per nämnd/styrelse
Budgetramsförslaget innebär kompensation för 2019 års löneökning, hyresökning
och det avsätts 1,5 mnkr till kommunens planeringsreserv. Dessutom finns
utvecklingsmedel om ca 5,9 mnkr anslaget för 2019, vilka är till för välfärdsteknologi,
utredningar och kompetensutveckling. Förutom dessa finns även medel budgeterade
om 5 mnkr till kompetensutveckling. Budgeten innebär också att kommunens
finansiella mål uppfylls och förväntat resultat är nästan 15 mnkr, vilket motsvarar 3%
av skatter och bidrag.
Ekonomiska resurser avsätts för fortsatt arbete med fiberutbyggnaden till vilken det
avsätts 0,4 mnkr. Alla gemensamma nämnder och förbund uppräknas med 3% eller
enligt underlag från respektive nämnd/förbund. Resurser avsätts också till en grovt
beräknad lokalhyra för en familjecentral.
I kommunstyrelsens ramtilldelning ingår den totala förväntade löneökningsresursen
för hela Lekebergs kommun om ca 7 mnkr, vilka kommer att fördelas till respektive
verksamhet efter att lönerevisionen är slutförhandlad. Kommunstyrelsen får en
utökad ram med ca 0,8 mnkr för att förbättra kompetensen inom lokal- och
upphandlingsfrågor, som i 2020 års ram ska finansieras inom Kommunstyrelsens ram.
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Dessutom ges tillskott genom fördelningsmodell baserat på antal invånare och övriga
verksamheters volymökning om 0,6 mnkr. Kommunstyrelsen får också medel för
ökade arvoden om ca 0,5 mnkr och för ökade lokalhyror om 0,1 mnkr.
Kultur- och bildningsnämndens ram utökas med 2 mnkr för att möta
verksamheternas behov utifrån ett fortsatt ökat elevantal inom både förskola och
grundskola. I den ekonomiska planen för 2020 finns medel avsatta för en investering i
skollokaler motsvarande ca 130 mnkr, detta kräver en budgetdisciplin de närmsta
åren. Kultur- och bildningsnämnden får också tillskott för arvodesökningar om
ca 0,2 tkr. Dessutom ges täckning ökade lokalhyror om 2 %, vilket motsvarar ca 0,7
mnkr. Kultur- och bildningsnämndens ram ökas också för volymökningar i barn- och
elevantal om ca 7,7 mnkr.
Socialnämndens ram utökas också med tillskott för arvodesökningar ca 0,2 mnkr,
lokalhyror om ca 0,3 mnkr och för utökat politiskt uppdrag för SONs ordförande om
ca 0,1 mnkr. Precis som Kultur- och bildningsnämnden får Socialnämnden ett ökat
anslag om 2,5 mnkr vilket är tänkt till förebyggande verksamhet och ska kompensera
de stimulansmedel som kommunen tidigare erhöll från staten. Dessutom ges
Socialnämnden tillskott för volymökningar enligt den nya fördelningsmodell som
upprättats, ca 2,5 mnkr
VA-verksamheten beräknas att helt finansieras via taxekollektivet, vilket medför en
ökad taxa. Ökningen av taxan är 10 % på den fasta avgiften och en mindre ökning på
den rörliga avgiftern. Men också de anslutningsavgifter som krävs vid bla
nybyggnation kommer att höjas inför 2019.
Tabellen visar på föreslagna budgetramsförändringar.
BUDGETRAM 2019

KS

KUB

SON

Budgetramar för befintlig verksamhet 2018

-90 288 tkr

-201 236 tkr

-155 919 tkr

Tillfällig ramförstärkning 2018 - Valnämnd,
utvecklingsmedel, KUB, mfl

4 386 tkr

2 000 tkr

-301 tkr

-891 tkr

Löneökning 2018 3% (3 månader)
Förväntade löneökning 2019 3% (9 månader)

VA

S:A
-447 443 tkr
6 386 tkr

-893 tkr

-6 626 tkr

-2 085 tkr
-6 626 tkr

Arvoden - förväntad ökning 3% 2019

-50 tkr

-18 tkr

-19 tkr

-87 tkr

Förändrade politiska arvoden enl nya
arvodesbestämmelser

-500 tkr

-150 tkr

-150 tkr

-800 tkr

-88 tkr

-88 tkr

-335 tkr

-1 092 tkr

Utökat politiskt uppdrag, SON ordf 15%,
Socialjour
Uppräkning - Lokalkostnader förväntad
ökning 2%

-115 tkr

-642 tkr

Uppräkning - Sydnärkes lönenämnd 3% (finns
utrymme i nuvarande budget)
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BUDGETRAM 2019
Uppräkning - Sydnärkes IT-nämnd 3%

KS

KUB

SON

VA

S:A

-190 tkr

-190 tkr

Uppräkning - Sydnärkes byggnämnd 3%

-37 tkr

-37 tkr

Uppräkning - Sydnärkes miljönämnd 3%

-29 tkr

-29 tkr

Uppräkning - Sydnärkes
överförmyndarnämnd 3%

-16 tkr

-16 tkr

-9 tkr

-9 tkr

-59 tkr

-59 tkr

Uppräkning - Nerikes brandkår 3%

-153 tkr

-153 tkr

Kapitalkostn - Reinvestering
kommunövergripande löpande invest ex
asfaltsplan, fordon mm

-205 tkr

-205 tkr

Kapitalkostn - Framtida byggnationer
skollokaler

-200 tkr

-200 tkr

Utvecklingsmedel; välfärdsteknologi,
utredningar, kompetensutveckling

-5 894 tkr

-5 894 tkr

Fibersatsning tom 2020

-400 tkr

-400 tkr

Valnämnd - EU-val 2019

-200 tkr

-200 tkr

Lokal - och upphandlingsansvarig (from 2020
ska täckas i KS-ram)

-868 tkr

-868 tkr

Uppräkning - SKL och småkom 3%
Uppräkning - Färdtjänst 3%

Tillfälligt anslag KUB 2019

-2 000 tkr

Tillfälligt anslag SON, förebyggande
verksamhet
Utbildningssatsning för framtida
kompetensförsörjning 2019
Familjecentral, grovt uppskattad hyra

-2 500 tkr

-5 000 tkr

-500 tkr

-500 tkr
-7 701 tkr

-7 701 tkr

-406 tkr

Fördelningsmodell - Förändring i antal äldre
(SON)
Fördelningsmodell - Förändring i
invånarantal, volymförändring (KS)

-2 500 tkr

-5 000 tkr

Fördelningsmodell - Förändring i barn- och
elevantal (KUB)
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och
elevantal, måltider (KS)

-2 000 tkr

-406 tkr
-2 518 tkr

-601 tkr

-2 518 tkr
-601 tkr
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BUDGETRAM 2019
SUMMA

KS

KUB

SON

-108 261 tkr

-210 638 tkr

-162 422 tkr

FINANSFÖRVALTNINGEN

VA

S:A
-481 321 tkr
496 247 tkr

BUDGETERAT RESULTAT 3% AV SKATTER
OCH BIDRAG

14 926 tkr
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10 Investeringsbudget
INVESTERINGSUTGIFT 2019
Reinvestering asfaltsplan

Belopp
1 000 tkr

Reinvestering fordonsförvaltningen

250 tkr

Reinvestering köksutrustning

400 tkr

Reinvestering lekutrustning allmänna lekplatser

200 tkr

Reinvestering lokalvård

100 tkr

Taxefinansieras VA - VA-saneringar

2 000 tkr

Taxefinansieras VA - Vattentornet

2 000 tkr

Taxefinansieras VA - Örebrovatten

20 000 tkr

Taxefinansieras VA - Avloppsreningsverk Fjugesta

1 000 tkr

Taxefinansieras VA - Gropens avloppspumpstation

1 500 tkr

Taxefinansieras VA - Vreta 2:2
SUMMA

200 tkr
28 650 tkr

De investeringar som kommunen kommer att genomföra under året är beroende på
förvaltningarnas avsättning av driftbudgetanslag till kapitalkostnad för investeringar.
Kommunens totala investeringsnivå kan således tidigast redovisas efter det att
respektive nämnd/styrelse antagit sin internbudget. Investeringsnivån bör inte
överstiga de likvida medel som kommunen varje år genererar i form av avskrivningar
och årets resultat minskat med amorteringar. I annat fall måste kommunen låna
kapital till investeringar.
Kapitalkostnader är den årliga finansiella ersättningen från förvaltningarna till
kommunens finansförvaltning för de medel som förvaltningarna avsatt till
investeringar. Kommunen använder nominell metod vid beräkning av
kapitalkostnader. Metoden innebär att intern ränta beräknas på kvarvarande värde
på anläggningarna (bokfört värde) och att avskrivning sker med samma belopp varje
år under anläggningens livslängd. Kommunen börjar med avskrivningar halvårsvis
efter att investeringen har skett.
Internräntan uppgår till 1,5 procent för 2019, i enlighet med Sveriges kommuner och
landsting rekommendationer som bygger på den långa statsobligationsräntan.
I budgetramsförslaget ingår nya investeringsutgifter för 28,7 mnkr, men då
finansieras 26,7 mnkr av VA-kollektivet. När det gäller övriga 2 mnkr, så är det
uteslutande reinvesteringar av kommunövergripande karaktär.
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Protokoll

2018-11-13

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

13:00-16:15

Kommunhuset Fjugesta Sammanträdesrummet Multen

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

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §166
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare

_________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Sida 1 av 4

Protokoll

2018-11-13

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

Kommunstyrelsen
2018-11-13

Datum för överklagan

2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunhuset i Fjugesta

till och med 2018-12-06

________________________
Gustav Olofsson

Justerare signatur

Sida 2 av 4

Protokoll

2018-11-13

§166 - MER-plan 2019 med plan för 2020-2021 (KS 18-505)
Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER-plan 2019 med ekonomisk plan 2020-2021” finns
kommunfullmäktiges mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmsta åren.
Med utgångspunkt i målen har ett förslag till mål och budget för 2019 med plan för 20202021 tagits fram.
Målen är desamma som 2018 men en del indikatorer har justerats och samtliga målvärden har
uppdaterats.
Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2019-2021 utifrån aktuell
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.
2019 års ekonomiska resultat budgeteras till 14 926 000 kr, vilket motsvarar 3 % av
kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. Fastställer MER-plan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter,
i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd
och anmälas till kommunstyrelsen,
3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Håkan Söderman (M) avstår från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige
Justerare signatur

Sida 3 av 4

Protokoll

2018-11-13

1. Fastställer MER-plan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter,
i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd
och anmälas till kommunstyrelsen,
3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2019.

Avstår
Följande ledamöter anmäler att de inte deltar i beslutet; Pia Froman (MP), Håkan Söderman
(M), Gerry Milton (SD), Elin Nilsson (L) och Kerstin Leijonborg (FL).

Beslutsunderlag




Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan 2020-2021 - (64237)
§127 KSAU Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan för 2020-2021 - (KS 18-505-4)
Tjänsteskrivelse - Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan 2020-2021 - (64784)

Justerare signatur

Sida 4 av 4

Protokoll

2018-10-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid

Plats

13:00-15:30

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

Ej tjänstgörande ersättare
Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Jesper Andersson (Praktikant)

Protokollet innehåller paragraferna §127
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ilina Losund

Sida 1 av 3

Protokoll

2018-10-24

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-24

Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

till och med
Kommunhuset i Fjugesta
________________________
Ilina Losund

Justerare signatur

Sida 2 av 3

Protokoll

2018-10-24

§127 - Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan för 20202021 (KS 18-505)
Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER-plan 2019 med ekonomisk plan 2020-2021” finns
kommunfullmäktiges mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmaste
åren. Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2020-2021 utifrån
aktuell bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska
budgetramar m.m.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Håkan Söderman (M) avstår från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
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Justerare signatur
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Ordningsfråga - återuppta beslutat ärende
§80

Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl.
§81
KS 16-745

Tjänsteskrivelse

2018-10-17

1 (2)
Dnr: KS 16-745

Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra villatomter i anslutning till Golfgatan i
Lanna. En detaljplan avseende bostadsbebyggelse har tidigare upprättats direkt
angränsande, ”detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl., del av golfbanan”.
Planförslaget har enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900 varit ute på samråd
under tiden mellan 2018-09-22 och 2018-10-13 och varit föremål för granskning
under tiden mellan 2018-05-21 och 2018-06-11. Berörda sakägare, kommunala
instanser, statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga
berörda har beretts tillfälle för samråd och granskning. Förslaget har varit utsänt för
kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på byggförvaltningens
hemsida.
Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse samt ett
granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarna.

1 Beslutsunderlag
KS beslut § 27 Dnr KS 16-745 daterad 2017-02-14.

2 Beredning
Planförslaget har enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900 varit ute på samråd under
tiden mellan 2018-09-22 och 2018-10-13 och varit föremål för granskning under tiden
mellan 2018-05-21 och 2018-06-11. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga
myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts
tillfälle för samråd och granskning. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev
till berörda och funnits tillgängligt på byggförvaltningens hemsida. Inkomna
synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse samt ett
granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarna.

3 Finansiering
Detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. samt
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. enligt 5 kap 27 § Planoch bygglagen.

Tjänsteskrivelse

2018-10-17

2 (2)
Dnr: KS 16-745

LEKEBERGS KOMMUN
Martin Willén
Kommundirektör

Jonas Kinell
Handläggare

Protokoll

2018-11-13

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

13:00-16:15

Kommunhuset Fjugesta Sammanträdesrummet Multen

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

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §174
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare

_________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll

2018-11-13

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

Kommunstyrelsen
2018-11-13

Datum för överklagan

2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunhuset i Fjugesta

till och med 2018-12-06

________________________
Gustav Olofsson

Justerare signatur
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Protokoll

2018-11-13

§174 - Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. (KS 16-745)
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra villatomter i anslutning till Golfgatan i Lanna. En
detaljplan avseende bostadsbebyggelse har tidigare upprättats direkt angränsande, ”detaljplan
för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl., del av golfbanan”.
Planförslaget har enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900 varit ute på samråd under tiden
mellan 2018-09-22 och 2018-10-13 och varit föremål för granskning under tiden mellan
2018-05-21 och 2018-06-11. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga myndigheter,
berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för samråd och
granskning. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits
tillgängligt på byggförvaltningens hemsida.
Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse samt ett
granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarn

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. enligt 5 kap 27§ Plan- och
bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. enligt 5 kap 27§ Plan- och
bygglagen.

Reservationer
Kerstin Leijonborg (FL) reserverar sig mot beslutet

Beslutsunderlag




Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-745-35)
§135 KSAU Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. - (KS 16-745-43)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-745-41)

Justerare signatur
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Protokoll






2018-11-13

Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-745-42)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-745-36)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-745-37)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-745-38)

Justerare signatur
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Protokoll

2018-10-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid

Plats

13:00-15:30

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

Ej tjänstgörande ersättare
Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Jesper Andersson (Praktikant)

Protokollet innehåller paragraferna §135
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ilina Losund
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Protokoll

2018-10-24

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-24

Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

till och med
Kommunhuset i Fjugesta
________________________
Ilina Losund

Justerare signatur
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Protokoll

2018-10-24

§135 - Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. (KS 16-745)
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra villatomter i anslutning till Golfgatan i Lanna. En
detaljplan avseende bostadsbebyggelse har tidigare upprättats direkt angränsande, ”detaljplan
för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl., del av golfbanan”.
Planförslaget har enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900 varit ute på samråd under tiden
mellan 2018-09-22 och 2018-10-13 och varit föremål för granskning under tiden mellan
2018-05-21 och 2018-06-11. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga myndigheter,
berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för samråd och
granskning. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits
tillgängligt på byggförvaltningens hemsida.
Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse samt ett
granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl.
2. föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. enligt 5 kap 27
§ Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag









Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-745-35)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-745-36)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-745-41)
Granskningsutlåtande - (KS 16-745-40)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-745-42)
Planbeskrivning - (KS 16-745-39)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-745-38)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-745-37)

Justerare signatur

Sida 3 av 4

Protokoll

2018-10-24

Justerare signatur
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SAMRÅDREDOGÖRELSE
2018-02-15

Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. Lekebergs kommun, Örebro län.
Sammanfattning av planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av villor i anslutning till
golfbanan i Lanna.
Samrådet
I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under tiden
mellan 2017-09-22 och 2017-10-13. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och
funnits tillgängligt på byggförvaltningens hemsida. Efter samrådet har 9 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

2017-10-13

2. Socialnämnden, Lekebergs kommun

2017-09-27

3. Trafikverket

2017-09-22

4. E.ON

2017-10-02

5. Ellevio

2017-10-23 (Kompletterande synpunkter
har även inkommit 2018-01-26)

6. Nerikes Brandkår

2017-10-02

7. Boende i Lanna med omnejd

2017-10-09

8. Korsgatans samfällighet

2017-09-28

9. Fastighetsägare

2017-10-11 (Kompletterande synpunkter
har även inkommit 2017 -10-26)
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SAMRÅDREDOGÖRELSE
2018-02-15

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 riksintresse för naturvård måste lösas på ett tillfredsställande sätt i
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen bedömer utifrån nuvarande underlag att planen innebär en påverkan på riksintresset för
naturvård, Latorpsplatån, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB). Länsstyrelsen anser att det saknas en
helhetsbedömning av påverkan på riksintresset och hur riksintresset kan tillgodoses. Länsstyrelsen anser
därför att kommunen behöver ta fram en grönstrukturplan för hela Lannaområdet som underlag inför en
fortsatt exploatering.
Råd enligt 2 kap. PBL
Överensstämmelse med ÖP - Länsstyrelsen framför att i gällande fördjupning av översiktsplan (FÖP)
för Vintrosa-Lanna, Vinna-området, från 2012, är den västra delen av aktuellt planområde inte utpekat
som utbyggnadsområde för bostäder.
Behovsbedömning - Länsstyrelsen gör bedömningen att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens
genomförande, inte går att utesluta. Med anledning av att det aktuella planområdet inte är utpekat i
gällande översiktsplan samt utifrån lämnade synpunkter kring naturvård bedömer Länsstyrelsen att ett
genomförande av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan på riksintresse för naturvård
och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därför blir nödvändig.
Strandskydd - Länsstyrelsen påpekar att strax söder om den västra delen av planområdet finns en
damm som omfattas av generellt strandskydd på 100 meter. Det innebär att en del av planområdet
befinner sig inom strandskyddsområde. En förutsättning för att kunna bebygga området är därför att
strandskyddet upphävs i detaljplan eller genom ansökan till Länsstyrelsen, eller att dispens lämnas i
samband med bygglov.
Naturvård - Länsstyrelsen uttrycker farhågor över att den successiva exploatering som sker i Lanna,
där varje detaljplan betraktas var för sig, för med sig en risk att det inte görs en helhetsbedömning som
tar hänsyn till att säkra den större vattensalamanderns spridningskorridorer. Länsstyrelsen anser att
kommunen behöver ta fram en grönstrukturplan som även visar hur en grön infrastruktur kan bibehållas
som säkrar livsbetingelserna för den större vattensalamandern, och som också bidrar till
rekreationsmöjligheter och biologisk mångfald i området.
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Fornlämningar - Den östra delen av planområdet, inom fastigheten Hidinge-Lanna 4:62, innehåller
röjningsrösen som Länsstyrelsen anser vara fornlämningar. För att möjliggöra bostadsbyggande inom
denna del av detaljplanen krävs tillstånd till ingrepp i fornlämning som då kommer att villkoras med
krav på arkeologisk undersökning.
Trafik - Länsstyrelsen anser att det är viktigt att det finns ett säkert gång- och cykelvägnät i LannaHidingeområdet. I planhandlingarna behöver det tydliggöras hur gång- och cykelvägar i LannaHidingeområdet kopplas samman med målpunkter i Lanna såsom förskola och skola. I planområdet
möjliggörs byggande av skola längst in på Golfgatan. I planhandlingarna behöver tydliggöras hur
kommunen säkerställer att det finns säkra skolvägar till områdena för skola.
Länsstyrelsen anser även att kommunen bör överväga att planlägga för en vändplats vid den planerade
änden av Golfgatan.
Geoteknik – Länsstyrelsen påpekar att figur 5 i planbeskrivningen behöver justeras något i läge. Med
hänsyn till jordartsförhållandena anser Länsstyrelsen att kommunen bör överväga att göra geotekniska
undersökningar inom planprocessen.
Dagvatten - Infiltrationsförmågan kan vara begränsad inom stora delar av planområdet, eftersom
jordarten till stor del består av lerig morän. Länsstyrelsen anser därför att kommunen bör överväga att
utreda alternativa dagvattenlösningar på områdena för bostäder och skola.
VA - En ny pumpstation planeras dikt an mot område för bostäder. Länsstyrelsen anser att det i
planhandlingarna behöver motiveras att tillräckligt skyddsavstånd, ur hälso- och störningssynpunkt
(lukt/bakterier), kan uppnås mellan pumpstation och bostäder.
Planbestämmelser – Länsstyrelsen anser att kommunen enligt 4 kap. 5 § PBL ska bestämma
användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för. Mot bakgrund
av detta bör utformningen av naturmarken preciseras med egenskapsbestämmelser på plankartan.
I formuleringen av planbestämmelsen p1 bör begreppet tomt bytas ut mot begreppet fastighet.
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Kommentar:
Delar av kvartersmarken för bostäder längst västerut undantas från detaljplanen. Vid kontakt med
planhandläggare på Länsstyrelsen 2017-12-20 har kommunen fått besked att om den västra delen av
planområdet, dvs. område för B2S undantas så anser Länsstyrelsen att en MKB inte är nödvändig.
Detaljplanen kompletteras rörande upphävande av strandskydd inom planområdet.
En arkeologisk förundersökning ska genomföras parallellt med upprättandet av detaljplanen.
Eftersom det inte finns några krav i PBL om att arkeologiska undersökningar måste utredas inom
planprocessen är bedömningen att det i detta fall är lämpligt att gå vidare med planförslaget.
Eventuella tillkommande undersökningar kan genomföras efter ett antagande av detaljplanen.
Planbeskrivningen förtydligas gällande de gång- och cykelstrukturer som finns från planområdet till
andra målpunkter i Lanna.
Figur 5 i planbeskrivningen justeras.
Planbeskrivningen kompletteras med mer information om de geotekniska förutsättningarna.
Planbestämmelserna kompletteras.

2. Socialnämnden, Lekebergs kommun
Sammanfattning:
Socialnämnden har inget att erinra mot planförslaget.
Kommentar:
-

3. Trafikverket
Sammanfattning:
Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget.
Kommentar:
-
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4. E.ON
Sammanfattning:
E.ON har inget att erinra mot planförslaget.
Kommentar:
-

5. Ellevio (Kompletterande synpunkter har även inkommit 2018-01-26)
Sammanfattning:
Ellevio är ledningsägare till den 40 kV-ledning som följer planområdets nordöstra kant. Ellevio hävdar
en ledningsrätt med 30 m bredd, vilket innebär att denna rätt sträcker sig in på utritad kvartersmark.
Ellevio yrkar därför på att plankartan kompletteras med en egenskapsgräns för luftledning.
Ellevio framhåller även att träd kan behöva avverkas även utanför ledningsgatan om de bedöms utgöra
en fara för ledningen.
Ellevio informerar också om den policy som finns när det gäller byggnation i närheten av elektriska och
magnetiska fält.
Ellevio framför avslutningsvis att eventuell flytt av ledning till följd av planen ska bekostas av
kommunen.
Kompletterande synpunkter 2018-01-26
Man framför att ledningsgatans bredd är 30 meter med ledningens mittpunkt i centrum, dvs. 15 meter åt
vardera håll. Ellevio yrkar därmed att egenskapsgräns för luftledning ritas in i plankartan. De önskar
även att 10 meter från ledningens ytterfas in på kvartersmark förses med prickad mark då ledningen ska
vara tillgänglig för eventuella reparationer/underhåll.
Kommentar:
Planförslaget anpassas med hänsyn till den luftledning som berör planområdet.

6. Nerikes Brandkår
Sammanfattning:
Nerikes Brandkår har inget att erinra mot planförslaget.
Kommentar:
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7. Boende i Lanna med omnejd
Sammanfattning:
Synpunkterna utgår från önskemålet att pågående exploatering i hela Lannaområdet borde stoppas i sin
helhet. Gruppen är missnöjd med utvecklingen av nya bostäder i Lannaområdet går för långt, så att den
lantliga karaktären riskerar att förloras i området. Man anser att utvecklingen inte sker i den riktning
som finns utpekad i den fördjupade översiktsplanen för området. Man uttrycker en oro över att
kommunen ska upprätta detaljplaner i området utan att ta hänsyn till konsekvenserna som drabbar
bygden och dess invånare. Vidare framför man oro över hur den kommunala servicen när det gäller
skolor, barnomsorg, infrastruktur mm ska klara av att hålla en tillräckligt god nivå till en rimlig
skattekostnad.
Kommentar:
Synpunkterna beaktas.
En detaljplan är ett instrument som kommunen kan använda för att reglera och styra vad man får
och inte får göra inom ett geografiskt avgränsat område. Planförslaget bedöms vara utformat så att
det följer intentioner i den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) i Lanna. FÖP:en är ett vägledande
dokument och inte bindande, det finns möjlighet att göra avsteg från översiktliga
planeringsdokument. Tomtstorlekar på 1000 m2 anses vara en lämplig storlek för nya tomter i
området. Detaljplanen bedöms sammantaget vara utformad för att skapa förutsättningar för
bebyggelse i lantlig karaktär. I samband med bygglovsprövning kan mer detaljerade bedömningar
göras kring utformningsfrågor kopplat till den bebyggelse som kan bli aktuell i området.
I övrigt förs synpunkterna beträffande oro kring pågående exploatering i Lannaområdet vidare till
tjänstemän och politiker inom Lekebergs kommun.

8. Korsgatans samfällighet
Sammanfattning:
Samfälligheten anser att en viktig del i planförslaget är att säkerställa en bra och säker trafiklösning till
och från området. Man framför att en ny väganslutning öster om väg 567 vore ett bra och nödvändigt
alternativ. Samtidigt framför man att det är bra att det genom planförslaget finns planberedskap för en
vidareanslutning på Golfgatan.
Vidare ställer sig samfälligheten frågande till att området är utanför det som utpekas i FÖP som lämpligt
utbyggnadsområde för bostäder. Man har även synpunkter på tomternas storlek i planförslaget som man
önskar vore större i enlighet med FÖP:ens riktlinjer.
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Kommentar:
Önskemål om en ny väganslutning öster om väg 567 förs vidare till tjänstemän och politiker inom
Lekebergs kommun. Planförslaget motverkar inte en ny eventuell vägsträckning.
I övrigt, se kommentarer för boende i Lanna med omnejd ovan.

9. Fastighetsägare (Kompletterande synpunkter har även inkommit 2017-10-26)
Sammanfattning:
En fastighetsägare i anslutning till planområdet har framfört att de vill lämna in en
överklagan/kommentar rörande planförslaget. De framför synpunkter på konsekvenser för trafiken som
den nya planen anses medföra. Man är orolig för ökad risk för olyckor om trafiken ökar på Golfvägen
som följd av planens genomförande. Man anser inte heller att en förlängning av Golfbanan norrut är
lämplig.
Kompletterande synpunkter 2017-10-26
I sitt kompletterande yttrande framför man att man vill dra tillbaka sin överklagan då man fått en
djupare och bättre förståelse för trafiken på Golfgatan.
Kommentar:
Synpunkterna beaktas.
Golfvägen är geometriskt utformad utan långa raksträckor för att hålla ner hastigheterna, vilket är
mycket gynnsamt för att undvika trafikolyckor. Den trafikökning på Golfgatan som planförslaget kan
medföra blir ringa och bedömningen är att det inte heller kommer medföra påtagliga konsekvenser
för trafiksäkerheten.
Detaljplanen har bara varit ute på samråd och därför finns inte möjligheten att formellt överklaga
ännu. En detaljplan hanteras i en planprocess som består av samråd och granskning innan den
slutligen antas i kommunfullmäktige. Under planprocessen kan planen justeras efter inkomna
synpunkter. Det är först då detaljplanen antas som den kan överklagas.
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SAMRÅDREDOGÖRELSE
2018-02-15

Förslag till revidering av detaljplan för Vreta 2.11 m fl, Lekebergs
kommun, Örebro län.
Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar:


Delar av kvartersmarken för bostäder längst västerut undantas från detaljplanen.



Detaljplanen kompletteras rörande upphävande av strandskydd inom planområdet.



Planbeskrivningen förtydligas gällande de gång- och cykelstrukturer som finns från
planområdet till andra målpunkter i Lanna.



Figur 5 i planbeskrivningen justeras.



Planbeskrivningen kompletteras med mer information om de geotekniska förutsättningarna.



Planbestämmelserna kompletteras.

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Jonas Kinell

Lars Johansson

Planarkitekt

Förvaltningschef
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Vreta 2:11 m. fl.

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 standardförfarande enligt PBL 2010:900.
I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett standardförfarande
enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett samråd. Kommunen samråder
planförslaget med sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter,
fastighetsägare, organisationer m.fl. När planförslaget har bearbetats och justerats efter
inkomna synpunkter ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett
tillfälle då sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter,
fastighetsägare, organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter
granskningen kan mindre justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta
sker genom beslut i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till
Kommunstyrelsen. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits.

Figur 1: Planprocessen

DETALJPLAN FÖR DEL AV VRETA 2:11 M. FL.
LEKEBERGS KOMMUN, ÖREBRO LÄN
HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:2000 (A3)
- Planbeskrivning (denna handling)
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
BAKGRUND
Fastighetsägaren för Vreta 2:11 (BEST Fastighet AB) har hemställt om kommunens
medverkan till upprättande av detaljplan för del av Vreta 2:11 m fl. för att möjliggöra
bebyggelse i anslutning till nuvarande bebyggelse. Kommunstyrelsen har i ärendet (KS-16745) beslutat att detaljplan ska upprättas och att markägaren bekostar samtliga delar av
detaljplaneupprättandet.
En detaljplan avseende bostadsbebyggelse har tidigare upprättats för ett intilliggande område.
Denna detaljplan benämns ”Detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl, del av golfbanan”, med
laga kraft datum 2012-10-22. Planbestämmelserna till nu aktuell plan utformas liknande de
bestämmelser som gäller för bostadsmarken inom gällande detaljplan söder om det nu
aktuella planområdet.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av villor i
anslutning till golfbanan i Lanna.
PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för detta är
uppfyllda.

MILJÖBEDÖMNING
Enligt PBL (plan-och bygglagen) 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.
Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats
enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §.

PLANDATA
Läge och omfattning
Planområdet är beläget i Lanna, i anslutning till Lanna golfbana och utgörs av del av
fastigheten Vreta 2:11 m fl.
Markägaförhållanden
All mark inom planområdet är i privat ägo.

Figur 2: Planområdets ungefärliga läge och avgränsning

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014)
I den nu gällande översiktsplanen för Lekebergs kommun, 2014, hänvisas till den fördjupade
översiktsplanen för Vintrosa-, Lannaområdet.
FÖP VINNA-området
En fördjupad översiktsplan för Vintrosa-, Lannaområdet antogs av Kommunfullmäktige i
Lekeberg och i Örebro under 2012. Denna fördjupade översiktsplan är resultatet av ett
samarbete mellan Lekebergs kommun och Örebro kommun kring långsiktig planering av
mark och resursanvändning inom planområdet (Skärmartorp, Hidingebro, Hidinge, Lanna,
Vintrosa, Latorp och Tysslinge) som har kommit att kallas VINNA-området. Områdesnamnet
är en sammansmältning av de största orterna Vintrosa och Lanna, som ligger på var sin sida
om kommungränsen.
Visionen är att VINNA-området ska utgöra ett eget utvecklingsområde med lokal service och
lokalt näringsliv. Närheten till naturen och många olika fritidsaktiviteter gör området
attraktivt och bidrar till ett positivt inflyttningsnetto.

Aktuellt planområde ligger strax utanför det område som enligt FÖP-dokumentet lämpar sig
för byggnation av bostäder. Bedömningen är dock att detaljplanen inte strider mot
intentionerna i FÖP-dokumentet och att utbyggnadsområdet i FÖP:en ligger i direkt
anslutning till det aktuella planområdet. Bebyggelse ska anpassas till områdets karaktär och
stor hänsyn ska tas till natur.

Figur 3: FÖP för VINNA-området, med plankarta för Lanna-området

Detaljplaner
Söder om aktuellt planområde finns den sedan tidigare framtagna ”Detaljplan för HidingeLanna 4:62 m fl”, laga kraft-vunnen 2012-10-22 samt områdesbestämmelser för golfbanan.
Områdena norr och öster om planområdet är inte planlagda.
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för villabebyggelse längs anslutning till befintlig lokalgata. Ett mindre
område mellan planområdena föreslås ej planläggas för att på sikt kunna möjliggöra väg- och
gång/cykellösningar i nord-sydlig riktning genom området. En transformatorstation i
områdets södra del tas med i planen.
Riksintresse och fornlämningar
Det aktuella planområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård, gällande
Latorpsplatån, ett representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av
naturbetesmarker. Riksintresset omfattar ett nord-sydligt stråk av kalk- och skifferberggrund
öster om Kilsbergsförkastningen. Den näringsrika berggrunden har gett ett mångformigt
landskap med ädellövskogar och ett odlingslandskap med ängsrester och hagmarker. Området
ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön.

Planförslaget bedöms inte påverka riksintressets kärnvärden negativt.
I den fördjupade översiktplanen för Vintrosa-Lanna1 pekas området i anslutning till
planområdet ut som lämpligt för bostadsbebyggelse. Angående riksintressen för naturvård,
Latorpsplatån, står det att läsa:
”Omfattande naturvårdsinventeringar har gjorts i landskapet för att hitta de områden som
har höga naturvärden och de områden som kan exploateras. Bland annat har den nationella
inventeringen av ängs- och betesmarker samt naturvärdesobjekt utpekade av Skogsstyrelsen
fungerat som planeringsunderlag och påverkas inte av några förslag till
utbyggnadsområden”.
Den östra delen av området, inom fastigheten Hidinge-Lanna 4:62, innehåller röjningsrösen
som konstaterats vara fornlämningar. En arkeologisk utredning som berör den östra delen av
planområdet samt ett större markområde norr om planområdet är under framtagande under
hösten 2018. I utredningen kommer det bland annat framgå om och i så fall vart det kan
komma att krävas ytterligare arkeologiska undersökningar. Länsstyrelsen har sedan tidigare
meddelat att en arkeologisk förundersökning ska genomföras rörande Hidinge-Lanna 4:62.
Arkeologin måste vara färdigutredd innan exploatering kan ske inom den östra delen av
planområdet. En arkeologisk förundersökning är en del i processen att kunna ge tillstånd till
ingrepp i fornlämning och resultatet av förundersökningen ger Länsstyrelsen ett underlag för
att kunna bedöma om tillstånd till ingrepp i fornlämning kan ges. Som villkor för att ge
tillstånd till ingrepp i fornlämning kan Länsstyrelsen sedan besluta om en arkeologisk
undersökning en s.k. slutundersökning för att dokumentera fornlämningen innan den tas bort.
Mark och vegetation
Marken utgörs av relativt flack skogsterräng. Skogen är avverkad inom hela planområdet och
består idag av ett begynnande slylandskap med kvarlämnade enstaka träd, huvudsakligen
större aspar.
Strandskydd
Dammen tillhörande
golfbaneanläggningen strax söder om
västra delen av planområdet omfattas av
strandskydd enligt 7 kap. 13§
miljöbalken (MB). Dammen har nyligen
anlagts i samband med att en
korthålsbana med nio hål byggdes i
området. Strandskyddets syften är att
trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till
strandområden, och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten. Ansökan om att upphäva
strandskyddet för dammen har lämnats
till Länsstyrelsen enligt 7 kap. 18 § MB. Efter detta har Länsstyrelsen tagit ett särskilt beslut
gällande dammens strandskydd vilket medfört att strandskyddet inte längre gäller för de
västra delarna av planområdet.
1

FÖP VINNA-området, Lekeberg 2012-06-13

Natur- och djurmiljö
Det aktuella planområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård enligt 3 kap. 6§
miljöbalken, gällande Latorpsplatån (NRO 18014). Området omfattar ett nord-sydligt stråk av
kalk- och skifferberggrund öster om Kilsbergsförkastningen och utgör ett representativt
odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker. Den näringsrika
berggrunden har gett ett mångformigt landskap med ädellövskogar och ett odlingslandskap
med ängsrester och hagmarker. Området ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- eller
kulturmiljön. Planförslaget bedöms inte påverka riksintressets kärnvärden negativt.
Planområdet berör ingen jordbruksmark eller våtmark vilket innebär att av småbiotoper är
endast alléer skyddade enligt 7 kap 11§ MB och förordningen (1998:1252). Inga alléer finns
inom planområdet.
Runt detaljplaneområdet finns lokaler för den fridlysta arten större vattensalamander. Den
större vattensalamandern är beroende av småvatten under sin lekfas under våren samt
sommaren. Under andra delar av året utnyttjar de ett landområde på en radie om 50-300 m
från sin lekdamm. En del individer utnyttjar inte dammen alls under året utan endast
landhabitatet. Vattenhabitat för större vattensalamander finns i dammen strax söder om nu
aktuellt planområde.
Vid detaljplaneläggning av villaområdet söder och väster om nu aktuellt planområde,
genomfördes en inventering av planområdet, avseende naturvärden och större
vattensalamandrar. Utifrån naturinventeringen och samtal med länsstyrelsen tillskapades en
passage i anslutning till detaljplanen för att tillgodose vattensalamandrarnas landhabitat vid en
större stenmur i området. Stenmuren är viktig för att tillgodose vattensalamandrarnas behov
och för att arten fortsättningsvis ska ha en gynnsam bevarandestatur i området.
WSP har på uppdrag av Lekebergs kommun tagit fram en fördjupad grönstrukturplan för
Hidinge-Lanna området2. Den fördjupade grönstrukturplanen utgör bland annat ett underlag
för att göra avvägningar mellan olika intressen i en detaljplaneprocess. Planförslaget bedöms
vara anpassat så att det följer riktlinjer, mål och inventerade naturvärden kopplat till den
fördjupade grönstrukturplanen.
Rekreation och friluftsliv
Området norr och öster om planområdet används idag för rekreation vid promenader och
ridning. Stigen strax söder om den östra delen av planområdet kan komma att behöva justeras
något.
I anslutning till planområdet finns en nybyggd korthålsbana för golfspel. Den nya banan
tillför gestaltningskvaliteter i området och bedöms inte innebära någon risk för de boende
inom planområdet. Banan är utformad för korta slag och hålen placerade på ett sätt att
slagriktningen är från planerad bebyggelse.

2

Fördjupad grönstrukturplan Hidinge-Lanna, WSP 2017-10-09

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning som utförts i samband med detaljplanen för en annan del av
Vreta 2:11, söder om aktuellt planområde, visar att jorden utgjordes av varierande glacial lera
respektive postglacial finsand på morän samt en del där marken utgjordes av silt.

Figur 4: Jordartskarta över aktuellt område, källa SGU

Jordartskartorna redovisar att marken ligger i gränsen mellan lerig morän och ett område med
postglacial finsand. Inom området för den nu aktuella detaljplanen har det utförts
schaktningsarbeten för vatten- och avloppsledningar och det finns därför god kunskap om
rådande jordartsförhållanden. Vid schakterna kunde konstateras att marken huvudsakligen
bestod av finsand och utsvallat grus. Någon geoteknisk utredning har därför inte utförts inom
ramen för den aktuella detaljplanen. I bygglovsskedet då mer exakta byggnadslägen är
aktuella kan geotekniska undersökningar göras för att mer detaljerat klarlägga förutsättningar
för grundläggning.
Hela Lannaområdet innehåller förhöjda radonförekomster i mark. I detaljplanen finns därför
en planbestämmelse som kräver att byggnader ska utformas i radonsäkert utförande.

Potentiellt förorenade områden
Länsstyrelsens sammanställning av förorenade områden har studerats och planområdet
bedöms inte vara påverkat av något förorenat område.

Planområde

Figur 5: Karta över potentiellt förorenade områden, källa Länsstyrelsens WebbGIS

Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt. Angränsande söder och väster om planområdet finns
bostadsområden med villabebyggelse.
Planerad bebyggelse
Den planerade bebyggelsen inom planområdet är friliggande enbostadshus på fastigheter runt
1 000 kvm. Detaljplanen medger en huvudbyggnad per fastighet. Detaljplanen medger 50 %
byggrätt av fastighetsarean. Föreslagen bebyggelse skall ha maximal byggnadshöjd på 5.5
meter. Huvudbyggnader skall placeras med längsta sidan utmed förgårdsmark mot gata.
Entréer skall placeras mot gatan och huvudbyggnader skall placeras minst 4,5 meter från
fastighetsgräns.

Figur 6: Plankarta (utdrag)

Trafik
Inom ramen för tidigare detaljplanearbete3 har en trafikutredning utförts. Syftet med denna
utredning4 var att mot bakgrund av ett växande Hidinge-Lanna, utreda och föreslå åtgärder i
vägnätet och beskriva dess konsekvenser. Utredningen resonerar kring ett antal alternativ för
att skapa ett väl fungerande vägnät. Det alternativ som i första hand berör planområdet är en
eventuell vägsträckning som kan avlasta väg 567 mellan golfanläggningen och väg 691
(gamla E18). Sträckningen föreslås ligga öster om väg 567 mellan befintlig bebyggelse och
planområdet. För att hålla flexibilitet för eventuella nya vägdragningar bör det därför finnas
planberedskap för en anslutning från lokalgatan och västerut mot eventuell ny vägsträckning
och/eller norrut mellan planens båda bebyggelseområden. Sådana kopplingar skulle sprida
trafiken och ge alternativa in- och utfartsvägar från det aktuella planområdet och tidigare
planområden utmed Golfvägen. Detta är positivt för att undvika alltför höga belastningar på
vissa vägsträckor i syfte att hindra oönskade effekter för intilliggande bostadsmiljöer.
I ett inledande skede trafikförsörjs planområdet via befintlig lokalgata (Golfgatan) i
anslutning till detaljplaneområdet söder och väster om planområdet som i sin tur är ansluten
till Vretavägen. Parkeringsbehov ska försörjas inom respektive fastighet.
Den trafikutredning som har tagits fram för Hidinge-Lanna rekommenderar ett utbyggt gångoch cykelnät där området får kopplingar i alla vädersträck. Genom att tillskapa ett säkert
trafiknät även för oskyddade trafikanterna, med till stor del separerade gång- och cykelbanor,
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Detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl, del av golfbanan
Trafikutredning Lanna-Hidinge, SWECO 2012-06-12

kan det planerade bostadsområdet väl integreras med den befintliga och framtida bebyggelsen
i Lanna.
De viktigaste målpunkterna för gång- och cykeltrafiken från planområdet är till/från de skolor
och förskolor som finns i området. Det finns goda möjligheter att nå dessa målpunkter på ett
säkert och tryggt sätt för gång- och cykeltrafikanterna. Det finns ett stråk för gång- och cykel
söderut från planområdet som ansluter mot den separerade gång- och cykelbana utmed väg
566. Alternativt kan Golfvägen nyttjas men där sker gång- och cykeltrafik i blandtrafik.

Figur 7: Gång- och cykelstråk mot viktiga målpunkter

Området trafikeras inte av någon kollektivtrafik. Däremot trafikeras Lanna centrum, som
ligger ca 900 meter från planområdet, av busslinje 513 mellan Örebro och Fjugesta.
Trafikbuller
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ligger
till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i
plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och förhandsbesked.
Gällande riktvärden är:
- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35
kvadratmeter.
- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35
kvadratmeter.
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till
byggnaden.

Avsteg från ovanstående riktvärden är:
- Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
samt 70 dBA 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 dBA maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med mer än 10
dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
Planområdet planeras utmed en återvändsgata av lågfartskaraktär. Konsekvenserna vad gäller
trafikbuller har studerats vid tidigare planläggning i området. Med hänsyn till de låga
trafikmängderna, framförallt vad gäller tung trafik bedöms det finns goda möjligheter att
uppfylla gällande riktvärden för trafikbuller såväl för nya bostäder som för uteplatser.
Sammantaget bedöms konsekvenserna vad avser buller från vägtrafik som små och inga
skyddsåtgärder behöver därför vidtas.
Teknisk försörjning
Bebyggelsen inom planområdet avses att anslutas till det kommunala VA-nätet. Vatten- och
avloppsledningar finns framdraget i lokalvägen utmed planområdet för att försörja de
fastigheter som tillhör tidigare detaljplan inom Lanna Hills-området.
En transformatorstation som kan elförsörja tillkommande bostadsenheter finns redan sedan
tidigare etablerad i enlighet med planförslaget.
För befintlig luftledning (40 kV-ledning) som tangerar planområdets norra gräns finns en
ledningsrätt med 30 m bredd. Området som berörs av ledningens rättighet, dvs. 15 meter från
ledningens mitt och 5 meter in på kvartersmark för bostad i de östra delarna av planområdet,
finns utmarkerat på plankartan med en administrativ gräns (l-område) och har försetts med
prickad mark (mark som inte får bebyggas). Detta område ska vara tillgängligt för
rättighetsinnehavaren om behov uppstår för exempelvis eventuella underhållsåtgärder eller
reparationer på ledningen.
Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen i området är planerat med alternativt system, dvs räddningstjänsten
för med sig släckvatten till platsen. Brandvattenförsörjningen kan dock komma att utökas och
anpassas till ny plan. Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är i sådant fall 600
liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd av 400 meter.
Dagvatten
Dagvatten från tomtmark ska omhändertas via naturlig infiltration inom de tillkommande
fastigheterna. Övrigt dagvatten inom gatumark tas om hand av kommunen i befintliga
ledningar.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget innebär att ett område som gränsar till mark som redan är ianspråktagen för
bostadsändamål exploateras. Vägar och tekniska försörjningssystem är utbyggda sedan
tidigare. Det aktuella planområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård men berör
inte intressenas kärnvärden och i den fördjupade översiktsplanen är intilliggande område
utpekat som lämpligt för bostadsbebyggelse. Nyligen framtagen grönstrukturplan pekar på
betydelsen av att upprätthålla spridningssamband för växt och djurliv i öst/västlig riktning
mellan kalkbrottsdammarna och Mosshaga. Detaljplanen är utformad för att beakta
närliggande spridningskorridorer.
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Efter att detaljplanen vunnit
laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. Ansvar att ansöka och
bekosta lantmäteriförrättning åligger den fastighetsägare som berörs i respektive fall.
Detaljplanen förutsätter avstyckning av detaljplanens användningsområde för bostäder.
Detaljplanen möjliggör 6 fastigheter och totalt knappt 6 100 kvm i den västra delen och 7
fastigheter och totalt 7 160 kvm i den östra delen. Gatumark innefattar knappt 1 000 kvm.
I planförslaget är allmän plats (gatumark och gc-väg) inritad på del av fastighet HidingeLanna 4:62. 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.
GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande.
Samråd: Hösten 2017
Granskning: Våren 2018
Antagande: Hösten 2018
Laga kraft: Hösten 2018, vid ev. överklagande fördröjs processen med 6 – 18 månader.
Vatten och avlopp
Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det kommunala VA-nätet.
El och tele
Bebyggelse inom planområdet kan anslutas till det befintliga el- och telenätet. Om ny
byggnation medför att Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder, ska respektive aktör
som initierar åtgärden bekosta den samt ansvara för att kontakt tas för att genomföra eventuell
flytt av kablar.
Genomförandetid
Genomförandetiden för denna plan är fem år efter det att planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planläggningen på uppdrag av Lekebergs kommun.
Kommunen är huvudman för i planen förekommande allmän platsmark (gatumark) och är
även ansvarig för framtida drift och underhåll av allmän platsmark.
E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för elnät och Skanova ansvarar för telenätet.
Ekonomiska frågor
Kostnader och avgifter för vatten, avlopp och vägar ska hanteras med likartat förfaringssätt
som för intilliggande område ”Lanna Hills”. Ett exploateringsavtal som kompletterar tidigare
ställningstaganden och reglerar detaljer för det nu aktuella området avses upprättas mellan
exploatören och Lekebergs kommun.
MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har tagits fram av VAP VA-Projekt AB i nära samarbete med Sydnärkes
Byggförvaltning.
Jan Englund
Ingenjör VAP VA-Projekt AB

Ulrika Palm
Ingenjör VAP VA-Projekt AB

Jonas Kinell
Planarkitekt
Sydnärkes Byggförvaltning

Lars Johansson
Förvaltningschef
Sydnärkes Byggförvaltning
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Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. Lekebergs kommun,
Örebro län.
Sammanfattning av planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av villor i anslutning till
golfbanan i Lanna.
Granskningen
I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit tillgängligt för
granskning under tiden mellan 2018-05-21 och 2018-06-11. 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 4 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

2018-06-18

2. Lantmäteriet

2018-06-18

3. Nerikes Brandkår

2018-06-18

4. Ellevio

2018-06-07
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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 strandskydd måste lösas på ett tillfredsställande sätt för
att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. Sydväst om planområdet finns en damm som
omfattas av generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen. Den västra delen av planområdet
ligger inom strandskyddsområde.
Kommentar:
En särskild ansökan om att upphäva strandskyddet för dammen har lämnats in och efter
Länsstyrelsens beslut i ärendet gäller inte längre strandskyddet för de västra delarna av
planområdet, därmed bedöms frågan vara avklarad inför ett beslut om antagande.
Plankartan justeras gällande strandskyddet med anledning av att den västra delen av planområdet
inte längre berörs av strandskyddet.

2. Lantmäteriet
Sammanfattning:
Lantmäteriet anser att följande delar av planförslaget måste förbättras:
Plangränsen som binder samman de båda planområdena kan tas bort då den inte tjänar något syfte
eftersom ingen mark planläggs däremellan.
l-område ska redovisas som en administrativ bestämmelse.
Grundkartans information behöver redovisas på plankartan, alltså teckenförklaring, aktualitetsdatum
och utskriftsformat. Lantmäteriet informerar även om att grundkartan har blivit ändrad genom
förrättning 2018-03-19, akt 1814-715. Den fastighetsgräns som redovisas i plankartan längs med det
västra planområdets södra gräns har genom förrättningen raderats. Ny gränspunkt har tillkommit i det
västra planområdets sydöstra hörn. Ny gräns har även tillkommit mellan Hidinge-Lanna 4:88 och
4:87.
Fastighetskonsekvenser behöver kompletteras så att det framgår att fastigheter ska avstå mark för
allmän plats för gata och gc-väg. Lantmäteriet framför även att det ska redovisas under
fastighetsrättsliga frågor att kommunen har rätt till tvångsvis inlösen av allmän plats samt att
fastighetsägare har rätt att begära att få marken inlöst. Den eller de fastigheter som berörs av planen
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bör också anges uttryckligen i fastighetskonsekvensbeskrivningen. I planbeskrivningen redovisas inte
vem som ska ansvara för ansökan om fastighetsbildning för genomförande av planen. Det framgår inte
heller vem som ska stå för kostnaderna för fastighetsbildningen.
Lantmäteriet framför också att det framgår en otydlig redovisning angående exploateringsavtal och
konstaterar att exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll samt konsekvenser egentligen ska
redovisas redan i samrådsskedet.
Lantmäteriet anser att följande delar av planförslaget bör förbättras:
Inom planområdet finns servitut för väg, det bör framgå av genomförandefrågor hur detta vägservitut
ska hanteras.
Lantmäteriet uppmärksammar att begreppen tomt och fastighet blandas och används inkonsekvent i
planhandlingarna.
Lantmäteriet anser att följande delar av planförslaget skulle kunna förbättras:
Man framför att figur 2 som visar planområdets läge och omfattning inte stämmer överens med
utformningen av plankartan.
Man undrar om planbestämmelsen att byggnad ska placeras med långsidan mot förgårdsmark åsyftar
att det menas gentemot gatumarken.
Slutligen framför man att det i fastighetskonsekvensbeskrivningen framgår att det västra området
omfattar 6 st bostadstomter och det östra 7 st bostadstomter. Lantmäteriet påpekar att det inte finns
några fastighetsindelningsbestämmelser som reglerar detta och att det därför hellre bör framgå att
planen möjliggör för 6 respektive 7 st fastigheter inom vardera bostadsområde.
Kommentar:
Plangränsen som binder samman de båda planområdena tas bort.
Plankartan justeras så att l-område redovisas under administrativa bestämmelser.
Plankartan kompletteras så att grundkartans information redovisas.
Fastighetskonsekvenser kompletteras.
Planhandlingarna ses över och justeras gällande begreppsanvändningen för tomt respektive
fastighet.
Information om figur 2 förtydligas.
Planbestämmelsen p2 justeras.
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3. Nerikes Brandkår
Sammanfattning:
Brandkåren framför att brandvattenförsörjning utökas och anpassas till ny plan. Rekommenderad
minsta kapacitet i markbrandposter är 600 liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd av 400
meter.
Kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med information gällande brandvattenförsörjningen.

4. Ellevio
Sammanfattning:
Ellevio framför att det vid en vinkelstolpe finns ett område som är inom ledningsgatan men som ej är
utmarkerat. De önskar att detta område utökas 11 meter åt väster. 11 meter är minsta sträckan som
krävs för att inte vara inom ledningsgatan enligt Ellevios beräkningar.
Kommentar:
Planförslaget anpassas med hänsyn till den luftledning som berör planområdet.
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Förslag till revidering av detaljplan för del av Vreta 2:11
m.fl. Lekebergs kommun, Örebro län.
Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar:
Plankartan justeras gällande strandskyddet med anledning av att den västra delen av planområdet
inte längre berörs av strandskyddet.
Plangränsen som binder samman de båda planområdena tas bort.
Plankartan justeras så att l-område redovisas under administrativa bestämmelser.
Plankartan kompletteras så att grundkartans information redovisas.
Fastighetskonsekvenser kompletteras.
Information om figur 2 förtydligas.
Planbestämmelsen p2 justeras.
Planhandlingarna ses över och justeras gällande begreppsanvändningen för tomt respektive
fastighet.
Planbeskrivningen kompletteras med information gällande brandvattenförsörjningen.
Planförslaget anpassas med hänsyn till den luftledning som berör planområdet.

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning

Jonas Kinell

Lars Johansson

Planarkitekt

Förvaltningschef
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Behovsbedömning - Checklista för detaljplan
Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl.
Påverkan avseende

Betydande
Ingen
påverkan Påverkan påverkan

Kommentar

1 Lagenligt skyddad natur
Kommer projektet ge inverkan på:
a

b

Område med skyddad natur (naturreservat,
landskapsbild, strandskydd, omr. med
geografiska bestämmelser, etc.)

✔

Natura 2000-område

✔
2 Riksintresse för natur-/kultur-minnesvård eller rörligt friluftsliv
a

Område av riksintresse för naturvård

b

Område av riksintresse för kulturminnesvård

✔

Planområdet berör riksintresset för naturvård i
form av Latorpsplatån. Planläggning i området
måste ta stor hänsyn till befintliga skyddsvärda
natur- och kulturmiljöer.

✔
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

b

befintlig bebyggelse enligt rekommendationer i
”Bättre plats för arbete” (OBS! Glöm ej djurhållning.)
transport av farligt gods på väg/järnväg, enl. lst
rapporter ”Riskhantering i detaljplaneprocessen” (2006), 2003:15 ”Riskanalyser i
detaljplane-processen”, 2003:4 ”Riktlinjer för
riskanalyser som beslutsunderlag” och 2000:91
”Riskhänsyn vid ny bebyggelse"

✔

✔

I området finns en höspänningskraftledning,
luftledning, 40kV. Vid ny bostadsbebyggelse
måste detta beaktas med erforderliga
skyddsavstånd.
I närheten av planområdet pågår arbetet med
en FÖP angående dragningen av järnvägen
som kallas Nobelbanan. Det nu aktuella
området bedöms inte påverka Nobelbanans
möjligheter negativt.
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Påverkan avseende

Betydande
Ingen
påverkan Påverkan 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

Projektet förväntas ej orsaka ersosion. Det
föreligger inte heller erosionsrisk i området.

✔
✔

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:
förändring av grundvattenkvaliteten

a

✔

Kan förändra luftutsläppen genom ökad andel
CO2 i området. Denna förändring bedöms inte
vara betydande.
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Påverkan avseende
b

Betydande
Ingen
påverkan Påverkan påverkan

Kommentar

förändring av flödesriktningen för grundvattnet

✔
c

d

e

f

g

minskning av vattentillgången i yt- eller
grundvattentäkt/brunn
förändrade infiltrations-förhållanden, avrinning
eller dräneringsmönster med risk för
översvämning/uttorkning
förändring av ytvattenkvaliteten (bakt.,kemiskt,
temperatur eller omblandning
förändring av flöde eller riktning eller
strömförhållanden i vattendrag, sjö eller hav

✔
Dagvatten inom området avses omhändertas
lokalt genom infiltration på tomt och i diken.

✔
✔
✔

att vattendom erfordras

✔
h

att gamla dikningsföretag påverkas

✔
10 Vegetation
Kommer projektet att orsaka:
a

b

c

betydande förändringar i antalet eller
sammansättningen av växtarter eller
växtsamhällen

✔

minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad
djurart

✔

Den större vattensalamandern ska beaktas
genom planförslaget.

införande av nya växtarter

✔
d

avbrott i ”gröna” samband” (se 10d, 15c)

✔
11 Djurliv
Kommer projektet att orsaka:
a

b

c

betydande förändring i antalet eller
sammansättningen av växtarter eller
växtsamhällen

✔

minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad
djurart

✔

införande av nya djurarter

✔
d

barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

✔
e

försämring av jaktmarker

✔

Den större vattensalamandern ska beaktas i
planförslaget.
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Påverkan avseende
f

Betydande
Ingen
påverkan Påverkan påverkan

Kommentar

försämring av fiskevatten

✔
12 Buller och vibrationer
Kommer projektet att orsaka:
a

Planförslaget förväntas ge marginell ökning av
bullervärden.

ökning av nuvarande bullernivå

✔
b

störningar i form av vibrationer

✔
c

att människor exponeras för nivåer över
rekommenderade riktvärden för buller eller
vibrationer

Riktvärden för buller förväntas inte överskridas
med anledning av planförslaget.

✔

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 förändring av mark och vattenanvändning i området
a

nuvarande

✔
b

Obrukad åkermark kan komma att ersättas
med bebyggelse.

✔

Detaljplanen möjliggör nya bostäder och vägar
inom ett område som tidigare varit
oexploaterat.

✔

Hela Lannaområdet innehåller förhöjda
radonförekomster i mark. Detta måste beaktas
i samband med planläggning.

planerad

15 Hälsa och säkerhet
Kommer projektet att orsaka:
a

explosionsrisk

✔
b

c

d

risk för att människor utsätts för joniserande
strålning t.ex. radon
risk för att människor utsätts för
elektromagnetiska
fält

✔

risk för hälsofara inklusive mental hälsa

✔
e

f

risk för utslätt av särskilt miljö- och hälsofarliga
ämnen vid händelse av olycka

✔

försämring för rörelsehindrade

✔
g

farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar

✔
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Påverkan avseende

Betydande
Ingen
påverkan Påverkan 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

b

värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning
till verksamhetsområdet

✔

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

b

avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar
naturresurs
att mål och riktlinjer i grushållningsplanen
motverkas

✔
✔

21 Miljöpåverkan från omgivningen
a

Kan befintlig miljöförstörande verksamhet
i omgivningen ha negativ inverkan på projektet

✔

Trafikmängderna kan komma att utökas men
bedöms inte ge upphov till betydande ökning
av fordonstrafik.
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Påverkan avseende

Betydande
Ingen
påverkan Påverkan 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

b

c

Ökar användandet av ändliga lagerresurser
(metaller, olja, kol etc.)
Ökar användandet av stabila natur- främmande
ämnen (PCB, DDT, CFC etc.)

✔
✔

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

✔

Planområdet avses anslutas till det kommunala
VA-nätet.

Planområdet avses anslutas till det kommunala
VA-nätet.
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Sammanfattning
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 ingen
miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras.

Askersund

2017-05-12

Ort

Datum

Jonas Kinell
Namn

Planarkitekt
Titel

Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola), Lekebergs kommun
§82
KS 17-299

Tjänsteskrivelse

2018-10-17

1 (2)
Dnr: KS 17-299

Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta
5:24 (Äventyrets förskola), Lekebergs kommun
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har bedömt att det föreligger behov att göra förändringar i
gällande detaljplan för fastigheten Fjugesta 5:24 samt del av Fjugesta 1:2 i anslutning
till Äventyrets förskola. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav Sydnärkes
byggförvaltning 2017-05-30 uppdraget att upprätta en ny detaljplan för del av
Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24.
Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen
stämmer överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2.
Dessutom föreslås användningen för fastighet Fjugesta 5:24 ändras från område för
bilserviceändamål till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

1 Beslutsunderlag
KS beslut § 88 Dnr KS 17-229 daterad 2017-05-30.

2 Beredning
Planförslaget har enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900 varit ute på granskning
under tiden mellan 2018-05-02 och 2018-05-23. 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. Inkomna
synpunkter har behandlats och redovisas i ett granskningsutlåtande som bifogas till
planhandlingarna.

3 Finansiering
Detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Tjänsteskrivelse

2018-10-17

2 (2)
Dnr: KS 17-299

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola) antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén
Kommundirektör

Emelie Andersson
Handläggare

Protokoll

2018-11-13

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

13:00-16:15

Kommunhuset Fjugesta Sammanträdesrummet Multen

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

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §173
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare

_________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll

2018-11-13

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

Kommunstyrelsen
2018-11-13

Datum för överklagan

2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunhuset i Fjugesta

till och med 2018-12-06

________________________
Gustav Olofsson

Justerare signatur

Sida 2 av 4

Protokoll

2018-11-13

§173 - Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola), Lekebergs kommun (KS 17-299)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har bedömt att det föreligger behov att göra förändringar i gällande
detaljplan för fastigheten Fjugesta 5:24 samt del av Fjugesta 1:2 i anslutning till Äventyrets
förskola. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav Sydnärkes byggförvaltning 2017-05-30
uppdraget att upprätta en ny detaljplan för del av Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer
överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås
användningen för fastighet Fjugesta 5:24 ändras från område för bilserviceändamål till
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola) antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola) antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag









Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-299-32)
Planbeskrivning - (KS 17-299-33)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-299-37)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-299-35)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-299-34)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-299-38)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-299-36)
§136 KSAU Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola),
Lekebergs kommun - (KS 17-299-39)

Justerare signatur
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Protokoll

2018-11-13

Justerare signatur
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2018-02-19

Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 & Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola) Lekebergs kommun, Örebro län.
Sammanfattning av planförslaget
Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer överens
med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås användningen för
fastighet Fjugesta 5:24 ändras från område för bilserviceändamål till verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan.
Samrådet
I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under
tiden mellan 2018-01-22 och 2018-02-12. 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. I samband med samrådet bifogades även ett godkännandeformulär som
berörda ombads fylla i om de godkände planen. Alla berörda har inte godkänt detaljplaneförslaget
vilket innebär att planen fortsatt får hanteras efter standardförfarande.
Efter samrådet har 5 godkännanden och 5 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

2018-02-12

2. Lantmäteriet

2018-02-12

3. Trafikverket

2018-02-06

4. Nerikes Brandkår

2018-01-29

5. Sydnärkes kommunalförbund

2018-02-06
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2018-02-19

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 säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.
Skyddsavstånd, transporter med farligt gods
Länsstyrelsen konstaterar att väg 204 är en sekundär väg för transporter av farligt gods vilket medför
att en riskbedömning behöver göras. Om bedömningen visar att åtgärder behöver verkställas ska dessa
infogas som planbestämmelser på plankartan.
Byggnadsfritt avstånd
Länsstyrelsens informerar att det råder ett byggnadsfritt avstånd på 30 meter från vägområdet längs
väg 204 och att planbeskrivningen saknar en motivering och konsekvensbeskrivning av lämpligheten
till att frångå avståndet då bebyggelse endast kan tillåtas inom detta avstånd om det finns särskilda
skäl.
Råd enligt 2 kap. PBL
Överensstämmelse med översiktsplan
Länsstyrelsen konstaterar att planområdet inte är specifikt utpekat i kommunens översiktsplan men att
området delvis är markerat som en del av en sammanhängande grönstruktur vid Fjugesta.
Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte innebär betydande påverkan på
miljön.
Naturvård
Länsstyrelsen upplyser att området delvis är markerat som grönområde i översiktsplanen samt utpekat
som tätortsnära skogsområde i kommunens grönstrukturplan. Man anser att planbeskrivningen
behöver kompletteras med en ur natursynpunkt djupare analys av konsekvenserna av att exploatera
området.
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Länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen även bör framgå om det finns biotoper som omfattas av
det generella biotopskyddet inom planområdet och om dessa riskerar att skadas i samband med
exploatering måste dispens från det generella biotopskyddet sökas hos Länsstyrelsen innan området
exploateras. Länsstyrelsen får medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl vilket
avgörs från fall till fall. Länsstyrelsen rekommenderar att dispenshanteringen sker inom
planprocessen.
Dagvatten
Länsstyrelsen anser att det på den del av planområdet som planläggs som verksamheter bör införas en
planbestämmelse som reglerar största andel hårdgjord yta för att möjliggöra dagvattenhantering
genom infiltration.
Planbestämmelser
Länsstyrelsen anser att den del av planområdet som planläggs för skola bör kompletteras med en
bestämmelse gällande utnyttjandegrad
Länsstyrelsen påtalar att det enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser nu mer
saknas en användningsbestämmelse med beteckningen LEK, området kan istället planläggas för t.ex.
NATUR och preciseras med en egenskapsbestämmelse om utformning av allmän plats; lek.
Kommentar:
Detaljplanens konsekvenser avseende risker och säkerhet förtydligas.
Planbeskrivning och plankarta justeras gällande det byggnadsfria avståndet.
Planbeskrivningen kompletteras med information avseende konsekvenserna av att exploatera
området.
Planbestämmelsen gällande största andel hårdgjord yta införs på plankartan.
Planområdet som planläggs för skola kompletteras med en bestämmelse gällande utnyttjandegrad
på plankartan.
Användningsbestämmelsen LEK tas bort och ersätts med användningsbestämmelsen NATUR och
preciseras med egenskapsbestämmelsen lek.
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2. Lantmäteriet
Sammanfattning:
Viktiga frågor där planen bör förbättras
Lantmäteriet framför att det finns tre gällande detaljplaner i området, planbeskrivningen bör
kompletteras med detaljplan 18-FJU-207.
Man påtalar att det under rubriken fastighetskonsekvensbeskrivning framgår att en ny fastighet för
förskolan Äventyret kan bildas genom fastighetsreglering, vilket är felaktigt då den nya fastigheten
kan bildas genom avstyckning.
Lantmäteriet informerar om att all allmän platsmark redan ingår i fastighet Fjugesta 1:2.
Vidare konstaterar man att den del av Fjugesta 1:2 som planlagts som kvartersmark för verksamheter
kan fastighetsregleras till Fjugesta 5:24 men det är även möjligt att avstycka verksamhetsområdet i
flera fastigheter.
Lantmäteriet ifrågasätter även hur vägfrågan kommer att lösas inom verksamhetsområdet?
Man anser det önskvärt att det framgår vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning som
behövs för genomförandet av detaljplanen och om kommunen tänker sälja fastigheter inom
verksamhetsområdet bör det framgå vem som ska bekosta fastighetsbildningen.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
Lantmäteriet påtalar att antal våningar inte ska användas som planbestämmelse på plankartan då
Boverket anser att det inte är lämpligt att reglera våningshöjd i en detaljplan.
Slutligen anser Lantmäteriet att det kan finnas behov av att lägga ut u-områden så att det blir

planenligt att bilda ledningsrätt för allmännyttiga ledningar om kommunen avser att sälja
verksamhetsområdet.
Kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med information beträffande detaljplan 18-FJU-207.
Informationen gällande fastighetskonsekvenser i planbeskrivningen justeras och uppdateras.
Planbeskrivningen kompletteras med information gällande vem som initierar och bekostar den
fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen.
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Planbestämmelsen som reglerar våningshöjd tas bort.
Eftersom det i nuläget inte är bestämt hur området för verksamheter ska disponeras får frågan
gällande väg och ledningar inom området utredas i ett senare skede.

3. Trafikverket
Sammanfattning:
Trafikverket konstaterar att väg 204 är en sekundär väg för farligt gods varvid man anser att en
riskbedömning ska göras och om resultatet påvisar att åtgärder behöver utföras ska dessa infogas som
bestämmelser på plankartan.
Trafikverket upplyser att det byggnadsfria avståndet längs med väg 204 är 30 meter och om det inte
finns några särskilda skäl till att placera byggnader närmre önskar man prickmark på dessa 30 meter.
Man önskar även att ett utfartsförbund mot väg 204 ska införas på plankartan.
Slutligen informerar Trafikverket att om bullerreducerande åtgärder blir aktuella i framtiden ska detta
bekostas av Lekebergs kommun eller exploatör.
Kommentar:
Detaljplanens konsekvenser avseende risker och säkerhet förtydligas.
Planbeskrivningen justeras gällande det byggnadsfria avståndet.
På plankartan införs utfartsförbud mot väg 204 samt prickmark 30 meter från vägområdet.

4. Nerikes Brandkår
Sammanfattning:
Nerikes Brandkår har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.

5. Sydnärkes kommunalförbund
Sammanfattning:
Sydnärkes kommunalförbund har inget att erinra mot aktuellt planförslag.

Sida 5 av 6

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2018-02-19

Förslag till revidering av detaljplan för fastigheterna
Fjugesta 1:2 & Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola)
Lekebergs kommun, Örebro län.
Sydnärkes Byggförvaltning h ar bedömt att det är lämpligt att gå vidare
med följande justeringar:


Detaljplanens konsekvenser avseende risker och säkerhet förtydligas.



Planbeskrivning och plankarta justeras gällande det byggnadsfria avståndet.



Planbeskrivningen kompletteras med information avseende konsekvenserna av att
exploatera området.



Planbestämmelsen gällande största andel hårdgjord yta införs på plankartan.



Planområdet som planläggs för skola kompletteras med en bestämmelse gällande
utnyttjandegrad på plankartan.



Användningsbestämmelsen LEK tas bort och ersätts med användningsbestämmelsen
NATUR och preciseras med egenskapsbestämmelsen lek.



Planbeskrivningen kompletteras med information beträffande detaljplan 18-FJU-207.



Informationen gällande fastighetskonsekvenser i planbeskrivningen justeras och
uppdateras.



Planbeskrivningen kompletteras med information gällande vem som initierar och bekostar
den fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen.



Planbestämmelsen som reglerar våningshöjd tas bort.



På plankartan införs utfartsförbud mot väg 204 samt prickmark 30 meter från
vägområdet.

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning

Emelie Andersson

Lars Johansson

Planingenjör

Förvaltningschef
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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Planbeskrivning
Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 &
Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola)

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 standardförfarande enligt PBL 2010:900.
I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. När
planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs planförslaget
ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, kommunala
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer
m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre
justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut
i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen.
Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor
efter att beslut om antagande tillkännagivits.

HÄR ÄR VI NU

Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 &
fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola)
Handlingar
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
Bakgrund
Lekebergs kommun har bedömt att det föreligger behov att göra förändringar i
gällande detaljplan för fastigheten Fjugesta 5:24 samt del av Fjugesta 1:2 i anslutning
till Äventyrets förskola. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav Sydnärkes
byggförvaltning 2017-05-30 uppdraget att upprätta en ny detaljplan för del av Fjugesta
1:2 och Fjugesta 5:24.
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen
stämmer överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2.
Dessutom föreslås användningen för fastighet Fjugesta 5:24 ändras från område för
bilserviceändamål till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.
Planprocessen
Eftersom planförslaget inte godkändes under samrådet följer nu denna detaljplan ett
standardförfarande enligt PBL 2010:900, då alla krav för detta är uppfyllda.
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 §.
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.
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Plandata
Läge och omfattning
Planområdet är beläget i den norra delen av Fjugesta samhälle, öster om riksväg 204
och söder om Bergsgatan. Planen omfattar del av fastigheten Fjugesta 1:2 som ligger
mellan Vallgatan, Bergavägen och Bergsgatan samt fastighet Fjugesta 5:24. Områdets
areal är ungefär 5 hektar.
Markägoförhållanden
Marken i området ägs av Lekebergs kommun.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan för Lekebergs kommun
I gällande översiktsplan för Lekebergs kommun, som antogs 2014, är planområdet inte
specifikt utpekat. Dock är området norr om aktuellt planområde, Berga industriområde,
avsedd för utbyggnad för industriverksamhet.

Aktuellt planområde

Bild: Utdrag ur översiktsplan för Lekebergs kommun, 2014.
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För fastighet Fjugesta 5:24 möjliggör det aktuella planförslaget verksamheter
med begränsad omgivningspåverkan. Gällande verksamheter i Fjugesta redogör
översiktsplanen följande:
”Mindre verksamheter som kan kombineras med god boendemiljö, särskilt sådana som
vänder sig till allmänheten i någon form, bör placeras i centrum.
En blandning av bostäder och anpassade verksamheter i centrum är positiv för
tätortens miljö och ger liv åt samhället dagtid.
Mindre verksamheter kan ofta med fördel kombineras med boende men detta måste med
tanke på omgivningspåverkan bedömas från fall till fall.”
Planförslaget bedöms följa intentioner i översiktsplanen.

Bild: Utdrag detaljplan 18-FJU-207.

Bild: Utdrag detaljplan för del av Fjugesta 1:2.

Detaljplaner
Planområdet är detaljplanelagt och det finns tre gällande
detaljplaner:
- Detaljplan 18-FJU-207. Kvarteret Blåsippan m.fl. i Fjugesta.
Detaljplanen antogs 1972 och den del som påverkas av
planförslaget består av park eller plantering.
- Detaljplan 18-FJU-230. Förslag till ändrad och utvidgad
stadsplan för del av norra Fjugesta.
Detaljplanen antogs 1980 och den del av detaljplanen som
berörs av planförslaget utgör park eller gatuplantering samt
område för bilserviceändamål.
- Detaljplan 1814-P116. Detaljplan för del av Fjugesta 1:2.
Detaljplanen antogs 2014 och de delar som berörs av
planförslaget utgör främst skola och naturmark.
Bild: Utdrag detaljplan 18-FJU-230.
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Förutsättningar och förändringar
Planens huvuddrag
För fastighet Fjugesta 5:24 möjliggör planändringen verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan samt att byggrätten för Äventyrets förskola på fastighet Fjugesta
1:2 justeras utefter skolbyggnadens faktiska läge.
Riksintresse och fornlämningar
Området berörs inte av något riksintresse.
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Mark och vegetation
Området utgörs av blockig skogsmark som i stort sluttar svagt mot öster. Skogen utgörs
av gammal tallskog med underväxt av björk och lövskog av al och björk med inslag av
ek.
Naturmiljö
I den upprättade grönstrukturplanen från 2014 för Lekebergs kommun har kommunens
grönområden klassificerats i fyra olika klasser varav skogsområdet söder om
Bergavägen har tilldelats klass C. Denna klassning inrymmer grön mark som inte
uppfyller kriterierna i de tre högre klasserna. Vidare beskrivs området inte inneha större
rekreationella eller kulturella värden.
Sydnärkes Miljöförvaltning har genomfört en överskådlig naturinventering i
skogsområdet på fastighet Fjugesta 5:24. Av inventeringen framgår det att området
har höga naturvärden då den består av naturskog med mycket blandad ålder och
artsammansättning. Bland de äldre träden dominerar ek, som finns spritt över hela
området. Buskskiktet domineras av hassel, varav några buketter är imponerande i
storlek. Det finns gott om skadade och döda träd som främst utgörs av sälg och björk,
varav en del av björkarna innehar bohål. I delar av området råder en stark föryngring
med mycket sly.
Då skogsområdet besitter höga naturvärden bör det i så lång utsträckning som möjligt
bevaras vid en eventuell exploatering. Precis som i gällande plan i området utmarkeras
dock majoriteten av skogsområdet som kvartersmark med byggrätt (verksamheter).
Detaljplanen styr inte hur eller vad som specifikt ska beaktas rörande skogsområdet
men genom att bestämmelsen om att maximalt 80 procent av fastighetsarean får
hårdgöras säkerställs åtminstone att delar av vegetationen inom området bevaras.
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För att beakta vikten av en tätortsnära skog som i framtiden kan inneha
upplevelsevärden och ge utrymme för närrekreation bevaras emmelertid skogsområdet
på fastighet Fjugesta 1:2, vilket säkerställs genom att marken i aktuellt planförslag får
bestämmelsen natur. Detta för att området på sikt bedöms kunna utveckla egenskaper
som gynnar den biologiska mångfalden vilket bör eftersträvas.
Eftersom ett utfartsförbud endast får läggas mot almänna platser har en 4 meter bred
remsa naturmark placerats brevid verksamhetsområdet, intill utfartsförbudet mot väg
204.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning är gjord i delar av området, (VIAK AB, 62.7790 BM/
AJ Örebro 1974-10-11).Undersökningen visar att jorden består av stenig och blockig
morän. Den innehåller växlande halter av skiffer, som är mer eller mindre vittrad.
Intill 1-1,5 m djup är moränen förhållandevis lös. Därutöver är den fast till mycket fast
(svårschaktad). Markens organiska ytlager, ca 0,1-0,3 m tjockt, utgörs av humus, myllig
morän eller myllig lera, samt bitvis av torv. Jorden är genomgående tjälfarlig.
Omgivningsstörningar
Detaljplaneförslaget medger verksamheter med begränsad omgivningspåverkan vilket
inte kräver några omfattande skyddsavstånd eller andra störningskydd. Verksamheter
kan dock ändå generera visst omgivningsbuller som exempelvis genom trafik inom och
utanför verksamhetsområdet eller genom ljud som alstras från verksamhetens fläktar,
kompressorer och värmepumpar. Det finns ingen tydlig gräns för när en verksamhet är
att betrakta som störande för omgivningen, utan det är en bedömning som kommunen
behöver göra i samband med bygglovsprövningen.
Befintlig bebyggelse
Planområdet består förutom förskola med tillhörande lek mestadels av skog.
Angränsade områden österut och söderut är planlagda och bebyggda med fristående
enplanshus.
Planerad bebyggelse
Inom markanvändningen Z (verksamheter) möjliggörs ny bebyggelse som innefattar
olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det
ingår bland annat lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder m.m.
Handel med varor som produceras inom området kan ingå i användningen och det
handlar då framför allt om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till
enskilda förekomma med varor som producerats i området. Handel med skrymmande
varor ingår också i användningen. I användningen ingår även komplement till
verksamheten, så som parkering och kontor.
Bebyggelsen inom verksamhetsområdet regleras genom följande
egenskapsbestämmelser: högsta uttnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är
50 %, högsta byggnadshöjd är 8 meter, endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras,
källare får inte finnas, ventilation ska vara centralt avstängningsbar och friskluftsintag
ska placeras på taket eller så de vetter bort från väg 204, fasader utmed väg 204 ska
utföras i obrännbart material samt att utrymningsvägar ska vändas bort från väg 204.
Eftersom området innehar alunskiffer i berggrunden, vilket resulterar i förhöjda
radonförekomster i marken, ska byggnader uppföras i radonsäkert utförande.
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Inom området för skola medges följande: högsta uttnyttjandegrad i byggnadsarea per
fastighetsarea är 50 %, högsta byggnadshöjd är 4,5 meter, källare får inte finnas samt
att byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande.
Trafik
Planområdet försörjs via Bergavägen och Bergsgatan som i sin tur har anslutning mot
länsväg 204. Flertalet gång- och cykelvägar avsedda för de oskyddade trafikanterna
finns inom och i anslutning till området, varav en sammanbinder villaområdet söder
och öster om förskolan med själva förskolan.
Ingen kollektivtrafik trafikerar området. Den nuvarande busslinjen har ändhållplats vid
Pilörtsgatan ca 200 m öster om planområdet.
Minsta skyddsavstånd för uppförande av ny bebyggelse från vägområdet för länsväg
204 är 30 meter, vilket säkerställs genom planförslaget.
För att säkerställa att inga nya utfarter tillkommer, vilket skulle innebära en försämrad
trafiksäkerhet, är planområdet som gränsar mot väg 204 försedd med utfartsförbud.
Säkerhetsrisker och farligt gods
Väg 204 är en sekundär väg för transporter av farligt gods. Genom planförslaget
medges ingen ny bebyggelse inom det byggnadsfria avståndet då ett byggnadsfritt
avstånd på 30 meter från väg 204 råder.
För att minimera konsekvenserna av en olycka med farligt gods på väg 204, för
detaljplaneområdet, kan utformningen av bebyggelsen och tekniska åtgärder dock
vara betydande. Detaljplanen reglerar därför verksamheter intill väg 204 med följande
planbestämmelser: Utfartsförbud mot väg 204, ventilationen ska vara centralt
avstängningsbar och friskluftsintag ska placeras på taket eller så att de vetter bort från
vägen, utrymningsvägar ska vändas bort från väg 204 samt att fasader utmed väg 204
ska utföras i obrännbart material.
Genom ovanstående åtgärder minskar riskerna för de personer som vistas i
verksamhetslokalerna om en olycka med farligt gods på väg 204 intill aktuellt
planområdet skulle inträffa.
Trafikbuller
I Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga! - En vägledning för planering,
utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”, rapport: 2015:8,
anges att det på skolgårdar och förskolegårdar är önskvärt med högst 50 dBA
ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet. Vidare anges i vägledningen att en målsättning kan vara att
resten av ytorna ska ha högst 55 dBA.
År 2013, innan ovan nämnda skrift fanns att tillgå, genomfördes en bullerutredning
i området och resultatet från denna visade att gränsen för 55 dBA låg helt utanför
planområdet för prognosår 2013 och för år 2035 tangerades gränsen för 55 dBA.
Eftersom förskolebyggnaden i sig fungerar som en bullerdämpande barriär samt att
området för lek ligger långt ifrån gränsen för 55 dBA bör dagens önskvärda riktvärde
på 50 dBA uppnås för förskolan Äventyret.
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Bild: Bullernivåer för prognosår 2035, utdrag ur planbeskrivning för detaljplan för del av Fjugesta 1:2
(2014-03-27)

Teknisk försörjning
Området är anslutet till kommunens vatten- och avloppsledningar.
Dagvatten
Dagvattnet avses omhändertas lokalt genom infiltration på tomter och i diken, vilket
säkerställs genom planförslaget då maximalt 80 % av området avsett för verksamheter
får hårdgöras. Inom planområdet finns även ett kommunalt ledningsnät vilket möjliggör
eventuell påkoppling.
Värme
Området är anslutet till befintligt fjärrvärmenät.
El och tele
Området är anslutet till befintliga el- och teleledningar.
Avfall
Lekebergs kommun har hand om allt hushållsavfall i området.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget innebär att markanvändningen i planområdets västra del förändras. Istället
för ett område som är tillämpat för bilserviceändamål föreslås verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan. Genom planförslaget justeras även kvartersmark för skola vilket
möjliggör fastighetsbildning för skolfastigheten. Gatumarken i planområdet utökas för att diken
och gatubelysning ska inrymmas inom vägområdet.
Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.
Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande.
Samråd: Vintern 2018
Granskning: Våren 2018
Antagande: Sommaren 2018
Laga kraft: Hösten 2018
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken i området.
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. Lekebergs kommun ansvarar för att ansöka och bekosta lantmäteriförrättning
avseende allmän platsmark.
Området som berörs av detaljplaneändringen påverkar två fastigheter; Fjugesta 1:2 och Fjugesta
5:24. Genom avstyckning kan ny fastighet för förskolan Äventyret bildas på del av Fjugesta
1:2. Den del av Fjugesta 1:2 som planlagts som område för verksamheter kan fastighetsregleras
till Fjugesta 5:24.

Medverkande tjänstemän

Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.
Emelie Andersson			Lars Johansson
Planingenjör				Förvaltningschef
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Vallgata

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

Användningsgräns

Planområdesgräns

GRÄNSBETECKNINGAR

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

GATA

Naturområde

Gata

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap 5 § 2

NATUR

Z

S

Verksamheter

Skola

Kvartersmark , 4 kap 5 § 3

lek

Lekplats

, 4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

4 kap 11 § 1

, 4 kap 11 § 1

Källare får inte finnas,

Högsta byggnadshöjd i meter

Marken får inte förses med byggnad,

4 kap 11 § 1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %,

Bebyggandets omfattning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

e1

0.0

Byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande,

4 kap 16 § 1

b1

4 kap 16 § 1

b2

Utförande

Ventilationen skall vara centralt avstängningsbar. Friskluftsintag
skall placeras på taket eller så att de vetter bort från väg 204, 4 kap 16

4 kap 10 §

4 kap

b3

4 kap 9 §

Endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras,

Körbar förbindelse får inte anordnas,

4 kap 16 § 1

Utrymningsvägar ska vändas bort från väg 204.,

Fasader längs med väg 204 skall utföras i obrännbart material,

§1

b4

16 § 1

b5

Markens anordnande och vegetation

n1

Stängsel och utfart

Behovsbedömning

Fastighetsförteckning

4 kap 21 §

Planbeskrivning

Diarienummer

Laga kraft

Antagande

Beslutsdatum

Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Planhandlingar

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för

Lekebergs kommun, Örebro län.

Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola)

Lars Johansson
Förvaltningschef

Upprättad av Sydnärkes byggförvaltning augusti 2018

Emelie Andersson
Planingenjör
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Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 & Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola) Lekebergs kommun, Örebro län.

Sammanfattning av planförslaget

Lekebergs kommun har bedömt att det föreligger behov att göra förändringar i gällande
detaljplan för fastigheten Fjugesta 5:24 samt del av Fjugesta 1:2 i anslutning till Äventyrets
förskola. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav Sydnärkes byggförvaltning 2017-05-30
uppdraget att upprätta en ny detaljplan för del av Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24.
Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer överens
med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås användningen för
fastighet Fjugesta 5:24 ändras från område för bilserviceändamål till verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan.
Granskningen
I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit tillgängligt för
granskning under tiden mellan 2018-05-02 och 2018-05-23. 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 6 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

2018-02-18

2. Lantmäteriet

2018-06-04

3. Trafikverket

2018-05-16
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4. Ellevio

2018-05-22

5. Fastighetsägare 1

2018-05-08

1. Länsstyrelsen Örebro län
Sammanfattning:
Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända
förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.
Råd enligt 2 kap. PBL
Riskhantering, transporter med farligt gods
Länsstyrelsen är positiva till att ett byggnadsfritt avstånd på 30 meter från väg 204 har införts på
plankartan, då väg 204 är en sekundär väg för transporter av farligt gods. Man bedömer även det
positivt att de skyddsåtgärder som är kopplade till riskerna med transporter av farligt gods har införts
som planbestämmelser på plankartan.
Länsstyrelsen anser dock att Askersunds kommun bör beakta möjligheten att införa en
planbestämmelse som anger att utrymningsvägar ska vändas bort från väg 204.
Naturvård
Länsstyrelsen påtalar att det finns biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet inom
planområdet och om dessa riskerar att skadas i samband med exploatering måste dispens från det
generella biotopskyddet sökas hos Länsstyrelsen innan området exploateras. Länsstyrelsen får medge
dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl vilket avgörs från fall till fall. Länsstyrelsen
rekommenderar att dispenshanteringen sker inom planprocessen.
Planbestämmelser
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att kommunen, enligt 4 kap. 5 § PBL, ska bestämma användning
och utformning av allmänna platser som kommunen är huvudman för och bör därmed precisera
utformningen av hela naturmarken med egenskapsbestämmelser på plankartan.
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Kommentar:
Synpunkter beaktas.
Plankartan förses med en planbestämmelse som anger att utrymningsvägar ska vändas bort från
väg 204 i den del av planområdet där verksamheter medges.

2. Lantmäteriet
Sammanfattning:
Lantmäteriet informerar att ett utfartsförbud endast får läggas mot allmänna platser. Vilket innebär att
det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i en planområdesgräns då bestämmelsen
reglerar något som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet, vilket inte är
tillåtet.
Lantmäteriet upplyser att man undvika dessa problem genom att utöka planområdet med en remsa
bestående av några meter allmän plats utanför utfartsförbudet.
Kommentar:
Plankartan förses med en remsa bestående av naturmark utanför utfartsförbudet.

3. Trafikverket
Sammanfattning:
Trafikverket har inget ytterligare att erinra i ärendet.

4. Ellevio
Sammanfattning:
Ellevio har inget att erinra gällande aktuellt planförslag.

5. Fastighetsägare 1
Sammanfattning:
Fastighetsägaren konstaterar att marken avsätt för verksamheter, fastighet Fjugesta 5:24, tidigare varit
odlad samt att det finns en vidsträckt så kallad stengärdesgård i området. Fastighetsägaren bedömer att
stengärdesgården är skyddad i Miljöbalken och därmed inte bör röras utan särskilt medgivande eller
prövning.
Vidare konstaterar man att den större vattensalamandern, vissa tider på året, uppehåller sig i den
vattengöl som finns i det tilltänkta verksamhetsområdet.
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Slutligen anser fastighetsägaren att fastighet 5:24 bör skyddas och inte bebyggas utan införlivas i det
naturreservat som finns inrättat norr om Bergsgatan.
Kommentar:
Stengärdesgårdar omfattas av det generella biotopskyddet och om dessa riskerar att skadas i
samband med exploatering måste dispens sökas. Länsstyrelsen får medge dispens från
biotopskyddet om det finns särskilda skäl vilket avgörs från fall till fall.
Det finns inga registrerade uppgifter vad gäller salamandrar i ovan nämnda område. Skulle arten
påträffas behövs dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter
eller deras livsmiljöer.
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Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 & Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola) Lekebergs kommun, Örebro län.
Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar:


Plankartan förses med en planbestämmelse som anger att utrymningsvägar ska vändas
bort från väg 204 i den del av planområdet där verksamheter medges.



Plankartan förses med en remsa bestående av naturmark utanför utfartsförbudet.

Granskningsutlåtandet har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning

Emelie Andersson

Lars Johansson

Planingenjör

Förvaltningschef
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Behovsbedömning - Checklista för detaljplan
Detaljplanens namn: Detaljplan för Fjugesta 1:2 & Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola).
Påverkan avseende

Betydande
Ingen
påverkan Påverkan 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

Området berörs inte av något riksintresse

✔
✔
✔

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

✔

Inom planområdet finns ett område som i
Lekebergs grönstrukturplan kategoriseras som
annan grön mark, denna skogsmark bedöms
dock inte utgöra högt naturvärde.

✔

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

✔

Planområdet innefattas av Latorpsplatåns och
Teens ädellöv- och lövskog.

✔
✔

6 Skyddsavstånd
Kommer projektets planerade verksamhet att
lokaliseras på för kort skyddsavstånd till:
a

b

befintlig bebyggelse enligt rekommendationer i
”Bättre plats för arbete” (OBS! Glöm ej djurhållning.)
transport av farligt gods på väg/järnväg, enl. lst
rapporter ”Riskhantering i detaljplaneprocessen” (2006), 2003:15 ”Riskanalyser i
detaljplane-processen”, 2003:4 ”Riktlinjer för
riskanalyser som beslutsunderlag” och 2000:91
”Riskhänsyn vid ny bebyggelse"

✔

✔

Väg 204 är sekundär transportväg av farligt
gods. Avstånd från väg till förskola är ca 150 m
och det är mer än vad som skrivs i Boverkets
allmänna råd.
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Påverkan avseende

Betydande
Ingen
påverkan Påverkan 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

✔

Det bedöms inte föreligga någon risk för ras
och skred i området.

✔

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:
förändring av grundvattenkvaliteten

a

✔

Dagvatten ska tas om hand lokalt för rening
och fördröjning innan släpps vidare till
befintliga system.
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Påverkan avseende
b

Betydande
Ingen
påverkan Påverkan påverkan

förändring av flödesriktningen för grundvattnet

✔
c

d

e

f

g

minskning av vattentillgången i yt- eller
grundvattentäkt/brunn
förändrade infiltrations-förhållanden, avrinning
eller dräneringsmönster med risk för
översvämning/uttorkning
förändring av ytvattenkvaliteten (bakt.,kemiskt,
temperatur eller omblandning
förändring av flöde eller riktning eller
strömförhållanden i vattendrag, sjö eller hav

✔
✔
✔
✔

att vattendom erfordras

✔
h

att gamla dikningsföretag påverkas

✔
10 Vegetation
Kommer projektet att orsaka:
a

b

c

betydande förändringar i antalet eller
sammansättningen av växtarter eller
växtsamhällen
minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad
djurart

✔
✔

införande av nya växtarter

✔
d

avbrott i ”gröna” samband” (se 10d, 15c)

✔
11 Djurliv
Kommer projektet att orsaka:
a

b

c

betydande förändring i antalet eller
sammansättningen av växtarter eller
växtsamhällen
minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad
djurart

✔
✔

införande av nya djurarter

✔
d

barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

✔
e

försämring av jaktmarker

✔

Kommentar
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Påverkan avseende
f

Betydande
Ingen
påverkan Påverkan påverkan

Kommentar

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 förändring av mark och vattenanvändning i området
a

Nuvarande markanvändning består i huvudsak
av parkmark och område för
bilserviceändamål.

nuvarande

✔
b

planerad

✔

Planen möjliggör för verksamheter med
begränsad omgivningspåverkan på skogsmark
som inte bedöms inneha större rekreativa eller
kulturella värden.

15 Hälsa och säkerhet
Kommer projektet att orsaka:
a

explosionsrisk

✔
b

c

d

risk för att människor utsätts för joniserande
strålning t.ex. radon
risk för att människor utsätts för
elektromagnetiska
fält

✔
✔

risk för hälsofara inklusive mental hälsa

✔
e

f

risk för utslätt av särskilt miljö- och hälsofarliga
ämnen vid händelse av olycka

✔

försämring för rörelsehindrade

✔
g

farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar

✔

Hela Fjugestaområdet innehåller förhöjda
radonförekomster i mark.
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Påverkan avseende

Betydande
Ingen
påverkan Påverkan 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

b

värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning
till verksamhetsområdet

✔

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

b

avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar
naturresurs
att mål och riktlinjer i grushållningsplanen
motverkas

✔
✔

21 Miljöpåverkan från omgivningen
a

Kan befintlig miljöförstörande verksamhet
i omgivningen ha negativ inverkan på projektet

✔

Inga kända fornlämningar finns inom
planområdet.
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Påverkan avseende

Betydande
Ingen
påverkan Påverkan 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

b

c

Ökar användandet av ändliga lagerresurser
(metaller, olja, kol etc.)

✔

Ökar användandet av stabila natur- främmande
ämnen (PCB, DDT, CFC etc.)

✔

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

Ledningar finns i anslutning till området.

vatten

✔
b

Ledningar finns i anslutning till området.

avlopp

✔
c

fjärrvärme

✔

Fjärrvärmeledningar finns ca 250 m öster om
området.
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Sammanfattning

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 ingen
miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras.

Askersund

2017-06-21

Ort

Datum

Emelie Andersson
Namn

Planingenjör
Titel

Protokoll

2018-10-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid

Plats

13:00-15:30

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

Ej tjänstgörande ersättare
Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Jesper Andersson (Praktikant)

Protokollet innehåller paragraferna §136
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ilina Losund
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Protokoll

2018-10-24

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-24

Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

till och med
Kommunhuset i Fjugesta
________________________
Ilina Losund

Justerare signatur
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Protokoll

2018-10-24

§136 - Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola), Lekebergs kommun (KS 17-299)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har bedömt att det föreligger behov att göra förändringar i gällande
detaljplan för fastigheten Fjugesta 5:24 samt del av Fjugesta 1:2 i anslutning till Äventyrets
förskola. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav Sydnärkes byggförvaltning 2017-05-30
uppdraget att upprätta en ny detaljplan för del av Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24.
Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer
överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås
användningen för fastighet Fjugesta 5:24 ändras från område för bilserviceändamål till
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24
(Äventyrets förskola) antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 14:20.
Sammanträdet återupptas 14:30.

Beslutsunderlag








Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-299-32)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-299-35)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-299-37)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-299-38)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-299-36)
Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-299-34)
Planbeskrivning - (KS 17-299-33)

Justerare signatur
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Besvarande av Motion från Sverigedemokraterna om sexuella
trakasserier i skolan
§83
KS 17-364

Tjänsteskrivelse

2018-10-17

1 (1)
Dnr: KS 17-364

Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella
trakasserier i skolan

Ärendebeskrivning
Den 15 maj 2018 inkom en motion från Sverigedemokraterna angående sexuella
trakasserier i skolan. Motionären föreslår att Lekebergs kommun inte ska bedriva
verksamhet i samma lokaler där barn och ungdomar i ålder och mognad är i för stort
spann.
Kultur och bildningsnämnden antog förslag till yttrande på motionen den 28 augusti
2018 och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén
Kommundirektör

Ilina Losund
Handläggare

Tjänsteskrivelse

2018-08-20

1 (2)
Dnr: KUB 17-1216

Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella
trakasserier i skolan
Ärendebeskrivning
Skrivelsen är ett svar på Sverigedemokraternas motion som föreslår att kommunen
ska flytta SFI- verksamheten från Lekebergsskolan 7-9. Motionärerna skriver att
skolan ska vara en plats där eleverna inte riskerar att utsättas för mobbning,
trakasserier eller andra påhopp. SD anför att skolan numera inte är trygg plats
eftersom SFI finns i lokaler. Det finns ”yngre vuxna män och äldre tonåringar med
respektlöst beteende på mot det motsatta könets integritet” vilket skapar problem
för unga flickor. Ett ” flertal polisanmälningar har gjorts gällande sexuella
trakasserier” från äldre elever under skoltid.
Sverigedemokraterna anser att kommunen bör ta de ”kulturella skillnaderna ”och
åldersskillnaderna på allvar och flytta SFI från Lekebergsskolan. SD ”vet att våra
högstadieflickor” då skulle utveckla sin identitet och mognad utan att utsättas för
”äldre pojkars sexuella påhopp”

1 Bakgrund
Om elever skulle bli utsatta för sexuella trakasserierna är det naturligtvis helt
förkastligt och vid misstanke om detta görs alltid en polisanmälan av skolan.
Motionärerna hänvisar till att flera polisanmälningar gällande sexuella trakasserier
har gjorts av skolan vilket inte stämmer. Det har påpekats för företrädare för
Sverigedemokraterna. Sant är att en anmäla har gjorts och den gjordes i november
2016, Två flickor på högstadiet upplevde sig sexuellt kränkta av en elev från SFI.
Eleven stängdes av från SFI på Lekebergsskolan men har senare återupptagit sina
studier men i SFI – gruppen inom AMI:s lokaler. Polisen gjorde en utredning men
brott kunde inte styrkas och inget åtal väcktes mot eleven.
SFI-undervisningen på Lekebergsskolan bedrivs måndag – torsdag i två grupper per
dag, förmiddag och eftermiddag, med ca 15-17 elever i varje grupp. Det är främst i
skolans cafeteria som möten mellan personal, högstadieelever och SFI-eleverna
uppstår.

2 Analys
Vi har inte upplevt att SFI-eleverna har ett ”respektlöst beteende på mot det
motsatta könets integritet” snarare är upplevelsen att SFI-eleverna bidrar till en
respektfull atmosfär på skolan. Ofta efterfrågas flera vuxna i skolan och ur det
perspektivet är SFI en tillgång för Lekebergsskolan, några ”äldre tonåringar” finns inte
på SFI.

Tjänsteskrivelse

2018-08-20

2 (2)
Dnr: KUB 17-1216

Lekebergsskolan har få elever med utländsk bakgrund vilket är en brist med tanke på
läroplanens skrivningar om värdet med kulturell mångfald. I läroplanen för
grundskolan finns följande stipulerat:


Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen
diskussion och aktiva insatser.



”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med
och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.”



”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet
ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan
att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.”



”Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och
ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.”

Att SFI-eleverna finns i vår lokalerna ger högstadieeleverna möjligheter att möta
människor med annan kulturell bakgrund vilket bidrar till att motverka
främlingsfientlighet och intolerans. För SFI-eleverna ges goda möjligheter att prata
svenska med personal och elever vilket bidrar positivt till språkutvecklingen. Flera av
SFI-eleverna har praktiserat på högstadiet och några f.d. SFI-elever jobbar på
högstadiet.

3 Slutsats
Vår slutsats är att SFI är ett positivt inslag på Lekebergsskolan och polisanmälan från
2016 bör inte tas som intäkt för att eleverna på SFI har ett ” respektlöst beteende på
mot det omsatta könets integritet”. Eleverna på SFI är inte ett hot mot tryggheten på
Lekebergsskolan. Vi bejakar de ”kulturella skillnaderna” och menar att skillnaderna är en
resurs för skolan ur ett pedagogiskt- och mångfaldsperspektiv.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. antar förslag till yttrande på motionen,
1. föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

LEKEBERGS KOMMUN
Monica Skantz
Förvaltningschef

Tomas Andersson
Rektor

2018-08-20

1 (1)
Dnr: KUB 17-1216

Yttrande från kultur- och bildningsnämnden gällande
motion om sexuella trakasserier i skolan
Sverigedemokraterna lämnade 2017-05-15 in en motion om ”Sexuella trakasserier i
skolan”. I motionen föreslås att Lekebergs kommun inte ska bedriva verksamhet i
samma lokaler där barn och ungdomar i ålder och mognad är i för stort spann. Man
föreslår att SFI-verksamheten flyttas från Lekebergsskolan mot bakgrund att flickor i
Lekebergs högstadium blivit utsatta för sexuella trakasserier av äldre pojkar och att
skolan numera inte är en trygg plats.
Kommunstyrelsen överlämnade 2017-06-12 motionen till kultur- och
bildningsnämnden för beredning.
Kultur- och bildningsnämnden håller med motionärerna om att skolan ska vara en
plats där elever inte riskerar att utsättas för mobbning eller trakasserier. Att elever
blir utsatta för sexuella trakasserier är oacceptabelt. Vid misstanke om sexuella
trakasserier görs alltid en polisanmälan av skolan.
Lekebergsskolan har få elever med utländsk bakgrund vilket är en brist med tanke på
läroplanens skrivningar om värdet med kulturell mångfald. Att SFI-eleverna finns i
Lekebergsskolans lokaler ger högstadieeleverna möjlighet att möta människor med
annan kulturell bakgrund vilket bidrar till att motverka främlingsfientlighet och
intolerans. Upplevelsen är att SFI-eleverna bidrar till en respektfull atmosfär och inte
är ett hot mot tryggheten på Lekebergsskolan. Istället bör de ”kulturella skillnaderna”
bejakas och skillnaderna bör ses som en resurs för skolan både ur ett pedagogisktoch mångfaldsperspektiv.
I planeringen av nya Lekebergsskolan finns ingen annan avsikt än att eleverna ska
organiseras lokalmässigt utifrån ålder men då utifrån pedagogiska och
organisatoriska skäl.
Kultur- och bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

LEKEBERGS KOMMUN

Håkan Söderman
Kultur- och bildningsnämndens ordförande

Protokoll

2018-08-28

Kultur- och bildningsnämnden
Tid

Plats

13:00-15:45

Multen, kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linda Hallén (S)
Gerry Milton (SD)
Eva Bonnevier (C) ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Jette Bergström (S) ersätter Ing-Britt FranssonKarlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Övriga
Linda Kirrander (utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Cecilia Berglöf (Ekonom)
Therese Larsson (C) (politisk lärling)
Esko Söderberg (S) (politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §68
Ordförande

_________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare

_________________________________________________________________
Jette Bergström

Sekreterare

_________________________________________________________________
Linda Kirrander
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Protokoll

2018-08-28

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

Kultur- och bildningsnämnden
2018-08-28

Datum för överklagan

2018-08-30

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunhuset i Fjugesta

till och med 2018-09-21

________________________
Linda Kirrander

Justerare signatur
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Protokoll

2018-08-28

§68 - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan (KUB
17-1216)
Ärendebeskrivning
Skrivelsen är ett svar på Sverigedemokraternas motion som föreslår att kommunen ska flytta
SFI- verksamheten från Lekebergsskolan 7-9. Motionärerna skriver att skolan ska vara en
plats där eleverna inte riskerar att utsättas för mobbning, trakasserier eller andra påhopp. SD
anför att skolan numera inte är trygg plats eftersom SFI finns i lokaler. Det finns ”yngre
vuxna män och äldre tonåringar med respektlöst beteende på mot det motsatta könets
integritet” vilket skapar problem för unga flickor. Ett ” flertal polisanmälningar har gjorts
gällande sexuella trakasserier” från äldre elever under skoltid.
Sverigedemokraterna anser att kommunen bör ta de ”kulturella skillnaderna ”och
åldersskillnaderna på allvar och flytta SFI från Lekebergsskolan. SD ”vet att våra
högstadieflickor” då skulle utveckla sin identitet och mognad utan att utsättas för ”äldre
pojkars sexuella påhopp”

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. antar förslag till yttrande på motionen,
2. föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Enligt förslag

Yrkanden
Gerry Milton (SD) yrkar på att motionen ska bifallas.

Propositionsordning
Ordförande föreslår följande propositionsordning:
Gerry Miltons (SD) yrkande, att motionen bifalls, ställs mot att motionen avslås.
Ordförande finner att nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordförande ställer därför Gerry Miltons (SD) yrkande, att motionen bifalls, mot att motionen
avslås och finner att kultur- och bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen.
Justerare signatur
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Protokoll

2018-08-28

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. antar förslag till yttrande på motionen,
2. föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservationer
Gerry Milton (SD) reseverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag






Motion SD Sexuella trakasserier - (KUB 17-1216-1)
§43 KF Anmälan om ny motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan - (KUB 17-1216-2)
Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan - (KUB 17-1216-3)
Yttrande från kultur- och bildningsnämnden gällande motion om sexuella trakasserier i
skolan - (KUB 17-1216-4)
§68 KUB-AU Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan - (KUB 17-1216-5)

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare signatur
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Protokoll

2018-11-13

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

13:00-16:15

Kommunhuset Fjugesta Sammanträdesrummet Multen

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

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §171
Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare

_________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll

2018-11-13

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

Kommunstyrelsen
2018-11-13

Datum för överklagan

2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunhuset i Fjugesta

till och med 2018-12-06

________________________
Gustav Olofsson

Justerare signatur
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Protokoll

2018-11-13

§171 - Motion om sexuella trakasserier i skolan (KS 17-364)
Ärendebeskrivning
Den 15 maj 2018 inkom en motion från Sverigedemokraterna angående sexuella trakasserier i
skolan. Motionären föreslår att Lekebergs kommun inte ska bedriva verksamhet i samma
lokaler där barn och ungdomar i ålder och mognad är i för stort spann.
Kultur och bildningsnämnden antog förslag till yttrande på motionen den 28 augusti 2018 och
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer
Gerry Milton (SD) reserverar sig mot beslutet

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-8)
§137 KSAU Motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-9)
Motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-1)
Yttrande från kultur- och bildningsnämnden gällande motion om sexuella trakasserier i
skolan - (KS 17-364-5)
§70 KUB nämnd Motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-4)
Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-7)

Justerare signatur
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