
Protokoll 2019-03-27

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom) §§20-22
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Kerstin Johansson (Verksamhetscontroller) §23
Tina Jansson (Enhetschef IFO) §27
Ulrica Edlund (Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)) §§20-24
Maria Eck (Verksamhetscontroller) §23

Protokollet innehåller paragraferna §§20-37

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M) Kjell Edlund (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Emma Eklind (KD)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C)
Margareta Thorstensson (C)
Håkan Trygg (S)
Margareta Carlsson (V)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
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Protokoll 2019-03-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

Datum för överklagan 2019-04-01 till och med 2019-04-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén

Page 2 of 30



Protokoll 2019-03-27

Justerare signatur

Ärendelista
§20 Val av justerare
§21 Ombudgetering hemrehab
§22 Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden februari 2019
§23 Uppföljning av sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2019
§24 Patientsäkerhetsberättelse 2018

§25 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 
Tobakslagen (1993:581) under 2019

§26 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2019
§27 Slutrapport översyn av IFO
§28 Revidering av socialnämndens delegationsordning
§29 Reviderade sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019
§30 Samrådsyttrande över detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl.
§31 Rapportering IVO, Lex Sarah och överklaganden
§32 Utse ställföreträdande socialchef
§33 Förvaltningschefen informerar
§34 Meddelanden för kännedom
§35 Redovisning av delegationsbeslut
§36 Borttagen på grund av sekretess
§37 Protokoll SON SAM
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Justerare signatur

§20- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare bör utses att, vid sidan om ordförande, justera dagens protokoll.

Beslut

John Hägglöf (M) väljs att justera dagens protokoll med Kjell Edlund (S) som ersättare.

Justering sker måndagen den 1 april kl. 9:00.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§21 - Ombudgetering hemrehab (SON 19-30)
Ärendebeskrivning

I Socialnämndens internbudget för 2019 har ett belopp blivit fel i personalkostnaden för 
verksamheten hemrehab. I budgeten ligger 1 278 000 kr, rätt belopp ska vara 1 075 000 kr. 
Därför behöver budget flyttas motsvarande 203 000 kr från verksamheten hemrehab till 
potten som är avsatt för korrigeringar i den nya resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen 
under förvaltningschef. Detta är enbart en teknisk justering i internbudgeten och påverkar inte 
verksamheten.

Förslag till beslut

Socialnämnden flyttar 203 000 kr från enhetschef för Linden och rehab ansvar 5303 till 
förvaltningschefen ansvar 53.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden flyttar 203 000 kr från enhetschef för Linden och rehab ansvar 5303 till 
förvaltningschefen ansvar 53.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ombudgtering hemrehab - (SON 19-30-1)
 §21 SONAU Ombudgetering hemrehab - (SON 19-30-2)

Expedieras till 

Ekonomi

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§22 - Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden februari 2019 
(SON 19-32)
Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk rapport baserat på det ekonomiska utfallet 
till och med februari. Utfallet per sista februari uppgår till 26 362 tkr inkl. periodiseringar av 
ej inkomna fakturor. Utfallet motsvarar en förbrukning på 16 % av totala budgetramen. 
Riktvärdet för februari månad är 17 %.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport för februari.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

John Hägglöf (M) föreslår en redaktionell ändring i dokumentet på s. 2 där summa för 
perioden och summan för året separeras så att dokumentet blir tydligt.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan föreslå socialnämnden att godkänna den 
ekonomiska rapporten med John Hägglöfs (M) förslag på redaktionell ändring och finner det 
bifallet.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport för februari.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk månadsrapport feb 2019 - (SON 19-32-1)
 §22 SONAU Ekonomisk månadsrapport februari 2019 - (SON 19-32-3)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur
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Justerare signatur

§23 - Uppföljning av sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2019 
(SON 19-33)
Ärendebeskrivning

Under denna punkt får nämnden en uppföljning av sjukfrånvaron för januari och februari.

Handlingar publiceras i meetings plus den 25 mars.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §23 SONAU Uppföljning av sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2019 - (SON 19-33-1)
 Sjukfrånvaro till nämnd - (71595)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§24 - Patientsäkerhetsberättelse 2018 (SON 19-20)
Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år.
I patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
förgående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka 
resultat som uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2018.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2018 - (SON 19-20-1)
 Patientsäkerhetsberättelse 2018 för Lekebergs kommun - (SON 19-20-2)
 §24 SONAU Patientsäkerhetsberättelse 2018 - (SON 19-20-3)

Expedieras till 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§25 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av 
detaljhandel av tobaksvaror enligt Tobakslagen (1993:581) under 
2019 (SON 19-23)
Ärendebeskrivning

Enligt tobakslagen § 19a ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel med 
tobaksvaror avseende t ex åldersgräns, marknadsföring och butiken egentillsyn.
Kommunens tillsyn av rökfria miljöer behandlas inte i denna tillsynsplan.

Förslag på tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2019 för tillsyn av detaljhandel av 
tobaksvaror har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av 

tobaksvaror - (68881)
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 

Tobakslagen (1993:581) under 2019 - (SON 19-23-1)
 §25 SONAU Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 

enligt Tobakslagen (1993:581) under 2019 - (SON 19-23-2)

Expedieras till 

Tillståndsenheten Sydnärke

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§26 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt 
alkohollagen under 2019 (SON 19-24)
Ärendebeskrivning

Enligt alkohollagen 9 kap 2§ skall kommunen utöva tillsyn över servering av spritdrycker, vin 
och starköl samt folköl (klass 2). Kommunen skall också utöva tillsyn över butiker som 
detaljhandlar med folköl.

Under 2019 ska kommunen fortsätta lägga särskild vikt vid att minska berusningen hos 
restaurangbesökarna och därigenom minska våld och skador i och omkring restaurangerna.

Ett förslag på tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2019 
har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 

2019 - (70355)
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillstånd enligt alkohollagen under 2019 - (SON 19-24-

1)
 §26 SONAU Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2019 - 

(SON 19-24-2)

Expedieras till 

Tillståndsenheten Sydnärke

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur
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Justerare signatur

§27 - Slutrapport översyn av IFO (SON 18-194)
Ärendebeskrivning

Bakgrunden till den här översynen har sin grund i en rådgivningsrapport ”Utvärdering av 
organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen” framtagen av PWC i maj 2018. 
Utöver de utvecklingsområden som PWC belyser i sin rapport har Socialnämnden även sett 
behovet av att göra en ordentlig översyn av IFO-verksamheten, då enheten flera år tillbaka 
gått med ett underskott. Uppdraget består således i att:

• Återrapportera till Kommunstyrelsen (KS) hur arbetet med de identifierade 
utvecklingsområdena från PWC fortlöper
• Se över delegationsordningen för IFO
• Se över det övergripande arbetet på IFO och presentera konkreta förslag på åtgärder i syfte 
att stärka arbetet på IFO

Det är viktigt att, i sammanhanget, påpeka att arbetet med IFO är ständigt pågående. 
Ifrågavarande rapport ämnar att, så långt det är möjligt, att presentera konkreta åtgärder för 
hur nämndens begäran ska tillgodoses. Det är dock ett arbete som kräver mer än endast 
framtagning av en rapport. Rapporten, som är ett kunskapsunderlag, hoppas kunna inspirera i 
det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet. Godkänns rapporten är det viktigt att arbetet 
med åtgärderna påbörjas omgående och följs upp efterhand.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. godkänner rapporteringen.
2. uppdrar åt förvaltningschef att göra en prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder 
från rapporten för nämnden löpande.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Ordförande Johan Niklasson (C) föreslår att den löpande redovisningen av vidtagna åtgärder 
under 2019 sker på nämnden i augusti och i december.
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Justerare signatur

Propositionsordning

Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskottet bifaller tilläggsyrkandet om att den 
löpande redovisningen av vidtagna åtgärder under 2019 sker på nämnden i augusti och i 
december och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden

1. godkänner rapporteringen.
2. uppdrar åt förvaltningschef att göra en prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder 
från rapporten för nämnden löpande.
3. beslutar att återrapporteringen för 2019 sker på socialnämndens sammanträde i augusti och 
i december.

Beslut

Socialnämnden

1. godkänner rapporteringen.
2. uppdrar åt förvaltningschef att göra en prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder 
från rapporten för nämnden löpande.
3. beslutar att återrapporteringen för 2019 sker på socialnämndens sammanträde i augusti och 
i december.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport IFO - (SON 18-194-1)
 Slutrapport - Översyn av individ- och familjeomsorgen - (SON 18-194-2)
 §27 SONAU Slutrapport översyn av IFO - (SON 18-194-3)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§28 - Revidering av socialnämndens delegationsordning (SON 18-
84)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden får, enligt kommunallagens 6 kap 37 §, uppdra åt en anställd att besluta på 
nämndens vägnar. Delegationsbeslut ska anmälas till nästkommande nämndsammanträde.

Det anges även i kommunens Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder (1.13 Organisationen) att nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig 
och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. Med beaktande av de övergripande principer 
kommunfullmäktige kan ha fastställt, beslutar nämnden om sin förvaltningsorganisation.

För att skapa en effektiv styrning och ledning av socialförvaltning föreslås nämnden tillföra 
en punkt i delegationsordningen som ger förvaltningschefen rätt att, efter samråd med 
ordföranden, besluta om hur förvaltningen ska organiseras inom de ekonomiska ramar och 
politiska mål som socialnämnden beslutat om. Samma delegationspunkt finns i 
kommunstyrelsens delegationsordning.

Den nya punkten får nummer 226 i Socialnämndens delegationsordning och är rödmarkerad i 
bifogat delegationsordningsdokument.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-84-7)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§29 - Reviderade sammanträdestider för socialnämndens 
arbetsutskott 2019 (SON 18-200)
Ärendebeskrivning

I november 2018 fastställde Socialnämnden sammanträdestiderna för socialnämndens 
arbetsutskott samt socialnämnden för 2019. I förslaget hade hänsyn tagits till 
kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges sammanträden under året.

Däremot visade det sig att många av arbetsutskottens sammanträden krockar med andra 
interna möten och utbildningar som är viktiga för flera av arbetsutskottets ledamöter att kunna 
delta vid. Därutöver ändrades några av regionfullmäktiges sammanträden sent, vilket lett till 
att Lekeberg fått ändra några sammanträden som då krockar med socialnämndens 
arbetsutskott. Därför föreslås nu ett antal förändringar av sammanträdestiderna.

De rödmarkerade datumen och klockslagen är de som har ändrats.

Förslag till beslut

Socialnämnden

Fastställer sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019
till vid följande tillfällen:

11 april kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
7 maj kl. 13:00-17:00
17 juni kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
7 augusti kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
20 augusti kl. 13:00-17:00
18 september kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
25 september kl. 8:00-12:00
29 oktober kl. 13:00-17:00
21 november kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
10 december kl. 13:00-17:00

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

På grund av krock med andra möten föreslås att sammanträdet den 11 april ändras till den 8 
april kl. 10.30 - 12:00 och sammanträdet den 17 juni föreslås att tiden ändras till kl. 9:00-
12:00.
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Justerare signatur

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden

Fastställer sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019 till vid följande 
tillfällen:

8 april kl. 10:30-12:00 (endast individärenden)
7 maj kl. 13:00-17:00
17 juni kl. 9:00-12:00 (endast individärenden)
7 augusti kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
20 augusti kl. 13:00-17:00
18 september kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
25 september kl. 8:00-12:00
29 oktober kl. 13:00-17:00
21 november kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
10 december kl. 13:00-17:00

Beslut

Socialnämnden fastställer sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019 till vid 
följande tillfällen:

8 april kl. 10:30-12:00 (endast individärenden)
7 maj kl. 13:00-17:00
17 juni kl. 9:00-12:00 (endast individärenden)
7 augusti kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
20 augusti kl. 13:00-17:00
18 september kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
25 september kl. 8:00-12:00
29 oktober kl. 13:00-17:00
21 november kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
10 december kl. 13:00-17:00

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reviderade sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019 - 

(SON 18-200-4)
 §28 SONAU Reviderade sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019 - (SON 

18-200-5)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur
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Justerare signatur

§30 - Samrådsyttrande över detaljplan för fastighet Hidinge-
Lanna 1:89 m.fl. (SON 19-49)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden har mottagit samrådshandlingar för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 
1:89 m.fl. (Södra Lanna) och getts möjlighet att yttra sig över detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny vägförbindelse mellan väg 566 och väg 204 i 
Hidinge-Lanna. Detaljplanen möjliggör även bostäder i form av friliggande enbostadshus i 
anslutning till den föreslagna vägen.

Samrådstiden pågår 25 februari - 31 mars 2019. Eventuella synpunkter ska
ha inkommit senast den 31 mars.

Socialnämnden lämnar följande yttrande:

Socialnämnden har tagit del av förslag på detaljplan för Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra 
Lanna). Socialnämnden ser positivt på innehållet i detaljplanen och på den utveckling som 
sker i området.

Socialnämnden har därmed inget att erinra mot detaljplanen.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar förslaget till yttrande över detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 
m.fl. (Södra Lanna)

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Socialnämndens behandling av ärendet

Olle Leijonborg (FL) och Gerry Milton (SD) yrkar till fördel för eget förslag att prioritera 
utredning av alternativ "Norr" med dragning från Vreta till fd. E18.
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Justerare signatur

Propositionsordning

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Gerry Miltons (SD) och Olle Leijonborgs 
(FL) yrkande och finner att nämnden godkänner propositionsordningen.

Ordförande frågar först om nämnden ställer sig bakom liggande förslag till beslut och därefter 
om nämnden ställer sig bakom Gerry Milton (SD) och Olle Leijonborgs (FL) yrkande och 
finner att nämnden ställer sig bakom liggande förslag till beslut.

 

Beslut

Socialnämnden antar yttrandet över detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra 
Lanna).

Reservationer

Gerry Milton (SD) och Olle Leijonborg (FL) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag
 Samrådshandling för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - 

behovsbedömning - (SON 19-49-7)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 19-49-5)
 Samrådshandling för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - 

försättsbrev - (SON 19-49-1)
 Samrådshandling för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - 

miljökonsekvensbeskrivning - (SON 19-49-2)
 Samrådshandling för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - 

planbeskrivning - (SON 19-49-3)
 Samrådshandling för detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - 

plankarta - (SON 19-49-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 19-49-6)

Expedieras till 

Sydnärkes byggnämnd

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur
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Justerare signatur

§31- Rapportering IVO, Lex Sarah och överklaganden

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden information om aktuella ärenden hos Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO), Lex Sarah samt överklaganden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-03-27

Justerare signatur

§32 - Utse ställföreträdande socialchef (SON 19-60)
Ärendebeskrivning

Rollen som ställföreträdande socialchef är just vakant då den tidigare har slutat i kommunen. 
Socialförvaltningen föreslår därför att Maria Eck, controller, utses till ny ställföreträdande 
från och med 1 juni. Maria Eck har god kännedom om förvaltningens arbete och arbetar nära 
förvaltningschefen vilket gör att hon lämpar sig bra som ställföreträdande.

Vid förvaltningschefens frånvaro vikarierar ställföreträdare som förvaltningschef med de 
beslutsbefogenheter som denne har enligt delegationsordningen.

Då det är kommunstyrelsen som beslutar om detta så behöver socialnämnden framställa till 
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Socialnämnden framställer till kommunstyrelsen att utse Maria Eck, controller, till 
ställföreträdande förvaltningschef från och med 1 juni 2019.

Beslut

Socialnämnden framställer till kommunstyrelsen att utse Maria Eck, controller, till 
ställföreträdande förvaltningschef från och med 1 juni 2019.

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-03-27

Justerare signatur

§33- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar socialchefen om aktuellt från förvaltningen.

- MAS-tjänsten

- Enhetschef för daglig verksamhet

- Kompetensförsörjningsplanen

- Utvecklingsmedel

- Målbild för hälso- och sjukvården i Örebro län år 2030

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-03-27

Justerare signatur

§34- Meddelanden för kännedom
Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar till socialnämnden meddelas för kännedom.

Meddelanden
  Verksamhetsplan Personligt Ombud 2019 - (SON 18-273-1)
  Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen och 

tobakstillsynen i Sydnärke 2018 - (SON 19-52-1)
  Taxe- och avgiftsnämndens verksamhetsberättelse 2018 - ()
  Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 avseende patientnämnden och 

Patientnämndens kansli - (SON 19-55-1)
  Verksamhetsplan 2019 avseende patientnämnden och Patientnämndens kansli - (SON 19-

55-3)
  Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner och 

kommuner under våren - ()
  Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2019 - (KS 19-188-1)

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-03-27

Justerare signatur

§35- Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 190123-190320.

Delegeringsbeslut
  Anmälan av delegationsbeslut - avtal handling öppenvård - (SON 19-9-4)
  Anmälan av delegationsbeslut - Licensavtal, Barns behov i centrum (BBIC) - (SON 19-9-5)
  Anmälan av delegationsbeslut - reviderad attestförteckning - (SON 19-9-3)
  Anmälan av delegationsbeslut - anmälan Lex Sarah - (SON 19-9-6)
  Anmälan av delegationsbeslut - beslut om entledigande - (SON 19-9-7)
  Anmälan av delegationsbeslut - pensionsavgång - (SON 19-9-8)
  Anmälan av delegationsbeslut - tjänstledighet för att pröva annat arbete - (SON 19-9-10)
  Anmälan av delegationsbeslut - yttrande till förvaltningsrätten - (SON 19-9-9)
  Anmälan av delegationsbeslut - uppsägning på egen begäran - (SON 19-9-11)
  Anmälan av delegationsbeslut - uppsägning på egen begäran - (SON 19-9-12)
  Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning av socialsekreterare - (SON 19-9-14)
  Anmälan av delegationsbeslut - beslut om föräldraledighet - (SON 19-9-15)
  Anmälan av delegationsbeslut - beslut om tillsvidareanställning - (SON 19-9-16)

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-03-27

Justerare signatur

§36 - Borttagen på grund av sekretess (SON 19-56)
Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-03-27

Justerare signatur

§37- Protokoll SON SAM

Ärendebeskrivning

Protokoll från senaste Socialnämndens samverkansgrupp den 24 januari läggs till nämnden 
för kännedom.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll SON-SAM 2019-01-24 - (68969)

Paragrafen är justerad
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ANKOM

nFjugesta den 27 mars 2019

Ärende nr 11

Reservation mot förslag av föreslagen dragning av vägalternativ mot 204:an från Lanna.

Till förmån av ett alternativ norrut till gamla E18 lagt av Korsgatans Vägsamfällighet
För Framtidspa 'et Le er

Olle Leijonborg,
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Val av justerare

§20

   



Ombudgetering hemrehab

§21

SON 19-30

   



Tjänsteskrivelse 2019-03-11 1 (1)

Dnr: SON 19-30

   

Tjänsteskrivelse – Ombudgetering hemrehab 

Ärendebeskrivning
I Socialnämndens internbudget för 2019 har ett belopp blivit fel i personalkostnaden 
för verksamheten hemrehab. I budgeten ligger 1 278 000 kr, rätt belopp ska vara       
1 075 000 kr. Därför behöver budget flyttas motsvarande 203 000 kr från 
verksamheten hemrehab till potten som är avsatt för korrigeringar i den nya 
resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen under förvaltningschef. Detta är 
enbart en teknisk justering i internbudgeten och påverkar inte verksamheten.   

Förslag till beslut
Socialnämnden flyttar 203 000 kr från enhetschef för Linden och rehab ansvar 5303 
till förvaltningschefen ansvar 53.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare



Protokoll 2019-03-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Tina Jansson (Enhetschef)
Ida Husa (Teamledare IFO)
Susanna Andersson (Teamledare IFO)

Protokollet innehåller paragraferna §21

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-20

Datum för överklagan 2019-03-20 till och med 2019-04-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

§21 - Ombudgetering hemrehab (SON 19-30)
Ärendebeskrivning

I Socialnämndens internbudget för 2019 har ett belopp blivit fel i personalkostnaden för 
verksamheten hemrehab. I budgeten ligger 1 278 000 kr, rätt belopp ska vara 1 075 000 kr. 
Därför behöver budget flyttas motsvarande 203 000 kr från verksamheten hemrehab till 
potten som är avsatt för korrigeringar i den nya resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen 
under förvaltningschef. Detta är enbart en teknisk justering i internbudgeten och påverkar inte 
verksamheten.

Förslag till beslut

Socialnämnden flyttar 203 000 kr från enhetschef för Linden och rehab ansvar 5303 till 
förvaltningschefen ansvar 53.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ombudgtering hemrehab - (SON 19-30-1)
 Internbudget SON 2019 - (70914)
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Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden februari 2019

§22

SON 19-32

   



Tjänsteskrivelse 2019-03-11 1 (1)

Dnr: SON 19-32

   

Tjänsteskrivelse – ekonomisk månadsrapport 
Socialnämnden februari 2019

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk rapport baserat på det ekonomiska 
utfallet till och med februari. Utfallet per sista februari uppgår till 26 362 tkr inkl. 
periodiseringar av ej inkomna fakturor. Utfallet motsvarar en förbrukning på 16 % av 
totala budgetramen. Riktvärdet för februari månad är 17 %. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport för februari. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare



Protokoll 2019-03-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Tina Jansson (Enhetschef)
Ida Husa (Teamledare IFO)
Susanna Andersson (Teamledare IFO)

Protokollet innehåller paragraferna §22

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-20

Datum för överklagan 2019-03-20 till och med 2019-04-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

§22 - Ekonomisk månadsrapport februari 2019 (SON 19-32)
Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat en ekonomisk rapport baserat på det ekonomiska utfallet 
till och med februari. Utfallet per sista februari uppgår till 26 362 tkr inkl. periodiseringar av 
ej inkomna fakturor. Utfallet motsvarar en förbrukning på 16 % av totala budgetramen. 
Riktvärdet för februari månad är 17 %.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk rapport för februari.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

John Hägglöf (M) föreslår en redaktionell ändring i dokumentet på s. 2 där summa för 
perioden och summan för året separeras så att dokumentet blir tydligt.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan föreslå socialnämnden att godkänna den 
ekonomiska rapporten med John Hägglöfs (M) förslag på redaktionell ändring och finner det 
bifallet.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk månadsrapport feb 2019 - (SON 19-32-1)
 Ekonomisk rapport socialnämnden feb 2019 - (SON 19-32-2)
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Uppföljning av sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2019

§23

SON 19-33

   



Protokoll 2019-03-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Tina Jansson (Enhetschef)
Ida Husa (Teamledare IFO)
Susanna Andersson (Teamledare IFO)

Protokollet innehåller paragraferna §23

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-20

Datum för överklagan 2019-03-20 till och med 2019-04-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

§23 - Uppföljning av sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2019 
(SON 19-33)
Ärendebeskrivning

Handlingar kommer till nämnd.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Socialförvaltningen 
Sjukfrånvaro 

Totalt och uppdelat per enhet jan-feb
2017-2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Socialförvaltningen totalt

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Oxelgården

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Linden

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Sjukfrånvaro % 2017 Sjukfrånvaro % 2018 Sjukfrånvaro % 2019



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Hemtjänst

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

HSL och natt

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Socialpsykiatri
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Hasselbacken
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Daglig verksamhet
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Kastanjen
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

IFO

16.5
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Patientsäkerhetsberättelse 2018

§24

SON 19-20

   



Tjänsteskrivelse 2019-03-11 1 (1)

Dnr: SON 19-20

Tjänsteskrivelse – Patientsäkerhetsberättelse 2018

   

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år. 
I patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under förgående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 

Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS).

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2018

LEKEBERGS KOMMUN
Ann-Mari Gustafsson Ulrica Edlund
Socialchef                                                      Medicinskt ansvarig sjuksköterska



Patientsäkerhetsberättelse 2018

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Ulrica Edlund
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Syfte
I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) tydliggörs vårdgivarens ansvar att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra 
att vårdskador uppstår. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada 
eller sjukdom samt dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid 
patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år; i den ska följande 
uppgifter framgå.

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. 
2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.
3. Vilka resultat som uppnåtts under gångna året.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Socialnämnden 
Vårdgivaren tillika socialnämnden ska fastställa övergripande strategier och mål för 
det systematiska kvalitetsarbetet. 

Verksamhetschefen 
Socialchefen, tillika verksamhetschefen för hälso- och sjukvård, har det övergripande 
ansvaret för ledning och styrning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.  

Medicinskt ansvariga MAS/MAR
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering har 
ett övergripande ansvar för att utarbeta riktlinjer och rutiner utifrån gällande 
lagstiftning och föreskrifter samt uppföljning, kontroll och tillsyn av dessa. 

Enhetschef 
Enhetscheferna på respektive enhet ansvarar för att dokumentera hur 
patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet under förgående år utvecklats, säkrats och 
bedrivits samt vilka resultat som uppnåtts. Enhetschefen ansvarar för att ny personal 
får den introduktion som krävs för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att arbeta enligt ”vetenskap och 
beprövad erfarenhet” de är också skyldiga till att bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. All personal ska rapportera risker för vårdskada i avvikelsesystemet.
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Struktur för uppföljning/utvärdering/egenkontroll

Kvalitetsredovisningar: 
Nationella brukarundersökningar
Kvalitetsregister
Öppna jämförelser
Äldreguiden
KKiK-kommunens kvalitetsarbete i korthet
Avvikelserapporter
Klagomål/synpunkter
Regional handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län
Checklista för systematisk uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhets arbete
Stratsys ledningssystem - en struktur för mål och uppföljning inom kommunens 
verksamhet

Patientsäkerhetsarbetet och åtgärder som genomförts 
för ökad patientsäkerhet

 Kvalitetsledningssystem, enligt SOSFS 2011:9 har under 2018 inte utvecklats 
som intentionen var inför året. 

 Genom användning av de olika nationella registrens statistik och samman- 
ställningar för Södra länets kommuner, ges inblick i patientsäkerhet och 
förbättringsbehov. De nationella registren som används är Senior Alert, 
Svenska Palliativa registret, kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demenssjukdom) och Funkaregistret, som infördes 2017 
och används i verksamheten för funktionshindrade personer över 18 år.

 Svenska HALT 2018; en punktprevalens-mätning som utförts på de särskilda 
boendena. Mätningen är kopplad till registrerade enheter i Senior Alert. 
Ingen mätning genomfördes under 2018

 Beslutstödet enligt Visam-modellen – framtaget av region Örebro län - 
används av sjuksköterskorna i kommunen för att säkerställa att vården, för 
den enskilde, ges på rätt vårdnivå.

 Vid rapporteringssystemet för kommunikation används SBAR (situation, 
bakgrund, aktuellt tillstånd, rekommendation.) SBAR används av både 
sjuksköterskor och undersköterskor vid kontakt gällande HSL-ärenden både 
inom den egna organisationen och med andra vårdgivare.

 Årlig utbildning för vårdpersonal gällande lyftkörkort/manuell 
förflyttningsteknik bedrivs av arbetsterapeuterna. Ett rullande schema för 
denna utbildning finns sedan tidigare inplanerad för berörda verksamheter. 
Utbildning har inte genomförts under 2018.

 Periodiska besiktningar av omvårdnadshjälpmedel fortlöper enligt rutinen.
 Självskattning av basala hygienriktlinjerna genomförs 1g/år. Årliga 

hygienronder utförs på boendena.
 Mätning av ofrivillig nattfasta genomförs årligen på de särskilda boendena.
 En webbaserad Palliativ vårdutbildning, från palliativa rådet, har initierats 

under året och fortsätter fram till augusti 2018. Utbildningen är obligatorisk 
för samtliga yrkesgrupper.
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 Region Örebro län har utbildat samtlig hälso-och sjukvårdspersonal i 
systemmodulen LifeCare samordnad planering, både via e-learning och 
regionala föreläsningar i ämnet.

 Region Örebro län har inför införandet av ”Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” utbildat berörd personal i trygg 
och säker utskrivning, med tillitsfull samverkan mellan slutenvård, öppenvård 
och kommun. Under 2018 har uppföljningar och nya rutiner tagits fram.

 Silviasystrarna, undersköterskor med specialutbildning med inriktning mot 
demensproblematik, används i alla verksamheter inom äldreomsorgen.

 Brukarna har personbundna årliga symtomskattningar, vilka används inför 
läkemedelsgenomgångar med ansvarig läkare på vårdcentralen, genomförts 
mer systematiskt och kommer att ske med regelbundenhet

 Gemensam Kontinenssamordnare för Örebro läns alla kommuner har 
anställts och en inventering av utbildningsnivån bland sjuksköterskorna i 
kommunerna har genförts. En utbildning i Förskrivning av 
inkontinensmaterial har genomförts, där sjuksköterskor från Lekeberg 
deltagit.

Samverkan för att förebygga vårdskada
En välfungerande samverkansstruktur mellan vårdgivaren Region Örebro län samt 
länets kommuner finns framarbetad.

Nätverksträffar mellan MAS/MAR i länets kommuner förekommer  6 ggr/år, vilka 
sammanhålls av Region Örebro län. Dessa träffar innefattar även planerings- och 
utbildningsdagar som leder till att säkerställa patientsäkra processer i länet.
Nätverksträffar för socialchefer, samt deltagande av socialchef i chefsgrupp för 
samverkan social välfärd och vård, där även tjänstemän från Region Örebro län ingår. 
Länsövergripande överenskommelser och riktlinjer utarbetas i dessa nätverk.

Lekebergs kommun ingår i Länsdel Syd. Det är samverkan mellan Närsjukvården och 
kommunerna i Sydnärke, i gruppen ingår Socialchefer, MAS och representanter för 
Region Örebro län. Handlingsplan finns utarbetad utifrån den regionala 
handlingsplanen ” Sammanhållen vård”.
I regionen används informationssystemet LifeCare för informationsöverföring och 
vårdplaneringar, vilka även kan ske på distans via länk. 

Riskanalys
Riskanalyser ska genomföras innan organisationsförändringar sker likaså vid 
införandet av nya system eller innan ny utrustning tas i drift.  Miljöplaner och 
utredning om eventuell miljöpåverkan ska göras vid ombyggnationer eller 
nybyggnationer.
I Stratsys finns riskanalyser och egenkontroller med som en del i ledningssystemet.
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Avvikelser
 Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att rapportera om en patient utsätts 

för vårdskada eller risk för vårdskada.
 Rapporteringsskyldighet gäller för all personal inom HSL, SoL och LSS om 

brister eller missförhållanden uppmärksammas.
 Avvikelserna ska rapporteras av den person som upptäcker det.
 Sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef ansvarar enligt rutin för 

åtgärder. 
 Alla avvikelser analyseras på arbetsplatsträffar (APT)
 Vid allvarlig risk eller vid skada sker en Lex Maria-anmälan.
 När medicintekniska produkter är inblandade sker anmälan till 

Läkemedelsverket.
 Avvikelser enligt SoL och LSS leder till Lex Sarah-anmälan om 

missförhållandet efter utredning anses allvarligt.

Klagomål och synpunkter
Enhetscheferna ansvarar för att synpunkter/klagomål utreds på respektive enhet. 
Återkoppling till de berörda parterna lämnas snarast. 

Resultat
- Ingen sammanställning av inrapporteringen i Palliativa registret har genomförts 
under 2018.

- Genom registret BPSD kan symtomidentifiering leda fram till lärande och rätt 
bemötande av dementa patienter med psykiska beteendestörningar. I dagsläget 
saknar fler av sjuksköterskorna utbildas i BPSD, framförallt de som är verksamma vid 
Oxelgårdens demensboende.

-I det förebyggande arbetet inom vården ingår registrering i det nationella 
riskbedömningsinstrumentet, Senior Alert. Där identifieras patienter med risk för 
undernäring, fall, trycksår, sviktande munhälsa och blåsdysfunktion. 

-Genom att använda Beslutsstöd enligt Visammodellen, vilket numera finns som 
dokument i Life Care programmet, har vård kunnat ges till våra sjuka patienter på rätt 
vårdnivå. Detta har resulterat i att flera av patienter kan vårdas på plats, i dennes 
invanda miljö, där personen känner sig trygg oavsett om patienten bor i ordinärt eller 
särskilt boende. Arbetsmodellen leder även till att slutenvården inte belastas i lika 
stor utsträckning. 

-Den planerade utbildningen gällande lyftkörkort/manuell förflyttningsteknik kunde 
inte fullföljas.
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Avvikelser resultat

Sammanställning, genomgång och uppföljning av inkomna avvikelserna diskuteras vid 
varje arbetsplatsträff där förslag om förbättringsåtgärder tas upp. 
Varje enhetschef arbetar med Avvikelser på sina arbetsplatsträff.

Någon sammanställning för alla avvikelser har inte genomförts.
MAS har svarat och vidtagit åtgärder utifrån avvikelser som kommer från annan 
verksamhet eller Regionen.

Övergripande mål inför 2019
Övergripande är att Kraven på hälso-och sjukvården uppfylls enligt 5 kap Hälso-och 
sjukvårdslagen.
- Vara god kvalitet med en god hygienisk standard
- Tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
- Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
- Främja god kontakt mellan patienten och hälso-och sjukvårdspersonalen
- Vara lättillgänglig
- Ska finnas den personal, den utrustning som behövs för att god och säker vård ska 
kunna ges

Detta kan enbart ske när det finns ett väl fungerande Ledningssystem för 
systematiskt förbättringsarbete och Vårdgivarens systematiska 
patientsäkerhetsarbete. Fortsätta bygga ett välfungerande system.
En förutsättning är att det finns en Medicinskt ansvarig som har förutsättningar att 
jobba med patientsäkerhetsfrågor.

Arbetet med avvikelsehantering behöver utvecklas då samtliga förekommande 
avvikelser definieras som vårdskada, enligt Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna 
råd om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 
oberoende av händelsens karaktär. Genom att analysera och åtgärda brister i 
verksamheterna bör antalet avvikelser kunna minskas. En utmaning gällande 
”nollvision för vårdskador” föreslås i Senior Alert! Genom att utvidga användandet av 
kvalitetsregistren såsom i t.ex. Senior Alert där fall, trycksår, undernäring och 
blåsdysfunktion kan förebyggas. arbetsplatsträffar. Genom att delta i regionens 
arbete med det nationella målet, att få in rehabiliteringen som en del i det 
förebyggande arbetet, kan dessa åtgärder leda till att fallolyckorna minskas i antal.

Fortsätta utbilda berörd personal i kvalitetsregistren BPSD och Funka.

Driva utvecklingen framåt genom att anamma digitala verktyg i vårdarbetet och 
arbeta med den kommunala e-hälsan. 

Upphandling av arbetskläder har påbörjats 2018 och kommer att bli klar våren 2019. 
Ett politiskt beslut fattades 2018 där alla personal i nära vårdrelation kan följa 
Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg, vilket 
innebär byte av arbetskläder varje dag.



Protokoll 2019-03-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Tina Jansson (Enhetschef)
Ida Husa (Teamledare IFO)
Susanna Andersson (Teamledare IFO)

Protokollet innehåller paragraferna §24

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-20

Datum för överklagan 2019-03-20 till och med 2019-04-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§24 - Patientsäkerhetsberättelse 2018 (SON 19-20)
Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år.
I patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
förgående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka 
resultat som uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2018

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2018 - (SON 19-20-1)
 Patientsäkerhetsberättelse 2018 för Lekebergs kommun - (SON 19-20-2)
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Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av 
tobaksvaror enligt Tobakslagen (1993:581) under 2019

§25

SON 19-23
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Dnr: 

   

Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 
Tobakslagen (1993:581) under 2019

Ärendebeskrivning
Enligt tobakslagen § 19a ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel 
med tobaksvaror avseende t ex åldersgräns, marknadsföring och butiken egentillsyn.
Kommunens tillsyn av rökfria miljöer behandlas inte i denna tillsynsplan.

Förslag på tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2019 för tillsyn av detaljhandel 
av tobaksvaror har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Patrik Ehrenström Germer 
Handläggare
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Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Tina Jansson (Enhetschef)
Ida Husa (Teamledare IFO)
Susanna Andersson (Teamledare IFO)

Protokollet innehåller paragraferna §25

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-20

Datum för överklagan 2019-03-20 till och med 2019-04-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§25 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av 
detaljhandel av tobaksvaror enligt Tobakslagen (1993:581) under 
2019 (SON 19-23)
Ärendebeskrivning

Enligt tobakslagen § 19a ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel med 
tobaksvaror avseende t ex åldersgräns, marknadsföring och butiken egentillsyn.
Kommunens tillsyn av rökfria miljöer behandlas inte i denna tillsynsplan.

Förslag på tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2019 för tillsyn av detaljhandel av 
tobaksvaror har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av 

tobaksvaror - (68881)
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 

Tobakslagen (1993:581) under 2019 - (SON 19-23-1)
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Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 
under 2019

§26

SON 19-24
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Dnr: SON 19-24

   

Tjänsteskrivelse – Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
för tillsyn enligt alkohollagen under 2019

Ärendebeskrivning
Enligt alkohollagen 9 kap 2§ skall kommunen utöva tillsyn över servering av 
spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2). Kommunen skall också utöva tillsyn 
över butiker som detaljhandlar med folköl.

Under 2019 ska kommunen fortsätta lägga särskild vikt vid att minska berusningen 
hos restaurangbesökarna och därigenom minska våld och skador i och omkring 
restaurangerna. 

Ett förslag på tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 
2019 har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Patrik Ehrenström Germer
Alkoholhandläggare
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Tid Plats Plats
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Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Tina Jansson (Enhetschef)
Ida Husa (Teamledare IFO)
Susanna Andersson (Teamledare IFO)

Protokollet innehåller paragraferna §26

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-20

Datum för överklagan 2019-03-20 till och med 2019-04-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

§26 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt 
alkohollagen under 2019 (SON 19-24)
Ärendebeskrivning

Enligt alkohollagen 9 kap 2§ skall kommunen utöva tillsyn över servering av spritdrycker, vin 
och starköl samt folköl (klass 2). Kommunen skall också utöva tillsyn över butiker som 
detaljhandlar med folköl.

Under 2019 ska kommunen fortsätta lägga särskild vikt vid att minska berusningen hos 
restaurangbesökarna och därigenom minska våld och skador i och omkring restaurangerna.

Ett förslag på tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2019 
har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplanen för 2019.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 

2019 - (70355)
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillstånd enligt alkohollagen under 2019 - (SON 19-24-

1)
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Slutrapport översyn av IFO

§27

SON 18-194
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Dnr: SON 18-194

   

Tjänsteskrivelse – Slutrapport översyn av IFO

Ärendebeskrivning
Bakgrunden till den här översynen har sin grund i en rådgivningsrapport ”Utvärdering 
av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen” framtagen av PWC i 
maj 2018. Utöver de utvecklingsområden som PWC belyser i sin rapport har 
Socialnämnden även sett behovet av att göra en ordentlig översyn av IFO-
verksamheten, då enheten flera år tillbaka gått med ett underskott. Uppdraget 
består således i att:

• Återrapportera till Kommunstyrelsen (KS) hur arbetet med de 
identifierade utvecklingsområdena från PWC fortlöper
• Se över delegationsordningen för IFO 
• Se över det övergripande arbetet på IFO och presentera konkreta 
förslag på åtgärder i syfte att stärka arbetet på IFO

Det är viktigt att, i sammanhanget, påpeka att arbetet med IFO är ständigt pågående. 
Ifrågavarande rapport ämnar att, så långt det är möjligt, att presentera konkreta 
åtgärder för hur nämndens begäran ska tillgodoses. Det är dock ett arbete som 
kräver mer än endast framtagning av en rapport. Rapporten, som är ett 
kunskapsunderlag, hoppas kunna inspirera i det fortsatta kvalitets- och 
utvecklingsarbetet. Godkänns rapporten är det viktigt att arbetet med åtgärderna 
påbörjas omgående och följs upp efterhand.

1 Analys och slutsats
Det fullständiga analysen och en fullständig sammanställning av föreslagna åtgärder 
finns att ta del av i rapporten, men kortfattat kan följande framföras:

Ser man enbart till siffrorna över IFO:s budget och utfall sedan 2014 kan man ha 
förståelse för politikernas oro över kostnadsutvecklingen som varit de senaste åren. 
Frågan som ställts är om enheten varit underbudgeterad eller om man haft för höga 
kostnader. Tabellen över andel av driftskostnad pekar i en riktning mot ett 
underbudgeterande, i vart fall fram till 2017. Ser man till de siffror som kan inhämtas 
från Kolada och jämförelsen med andra kommuner så framgår inte IFO som en enhet 
med stora ekonomiska svårigheter. Viktigt är dock att påpeka att det absolut finns en 
stor utvecklingspotential och mycket som kan göras annorlunda, men vad gäller den 
ekonomiska aspekten så finns inte mycket som, i nuläget, talar för att IFO skulle vara 
överbudgeterande. Någon slutsats om motsatsen kan heller inte dras i detta skede 
eftersom förslagen på annorlunda arbetssätt och de föreslagna effektiviseringarna 
måste ges en chans först. Rapporten har identifierat flera åtgärder som behöver 
vidtas och som rapporten tror kommer att ge en ekonomisk effekt om dessa 
genomförs. 
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Dnr: SON 18-194

I en växande kommun som Lekeberg kommer behovet av stöd från IFO:s verksamhet 
att öka. Kommunens resurser är och förblir begränsade. Därför är det viktigt att vi ser 
över hur vi arbetar för att, så långt det är möjligt, säkerställa att vi verkligen gör rätt 
saker och att dessa görs på rätt sätt. Den här framtagna rapporten har ämnat att 
identifiera de utvecklingsmöjligheter som finns inom IFO och försökt att konkretisera 
dem. Det stora arbetet är dock det som vi har framför oss, dvs. arbetet med att 
verkställa de identifierade åtgärderna som vi tror kommer att leda till en större 
effektivitet. Det är därför viktigt att understryka att detta måste ses ur ett långsiktigt 
perspektiv. Arbetet med att effektivisera arbetssätt, ändra i roller, ändra vissa 
kulturer mm kommer att ta tid och kräva resurser. Det måste dock prioriteras och 
följas upp för att minimera risken för att det avstannar. 

Dialogen och kommunikationen mellan tjänstepersoner och politiker måste utvecklas 
och förbättras och vi får inte hamna i ett läge där vi gör som vi alltid har gjort eller 
låta historiska förhållanden ligga till grund för kommande resursfördelningar. 
Samtliga beslut som tas rörande IFO, men också övriga enheter inom förvaltningen, 
måste vara baserade på ordentliga analyser och faktabaserade underlag. 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:

1. godkänna rapporteringen.
2. uppdra åt förvaltningschef att göra en prioriteringsordning och redovisa 

vidtagna åtgärder från rapporten för nämnden löpande. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Nancy Ganic-Murtic
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte
Den här översynen har sin grund i en rådgivningsrapport ”Utvärdering av 
organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen” framtagen av PWC i maj 
2018. Utöver de utvecklingsområden som PWC belyser i sin rapport har 
Socialnämnden även sett behovet av att göra en ordentlig översyn av IFO-
verksamheten, då enheten flera år tillbaka gått med ett underskott. Uppdraget 
består således i att:

 Återrapportera till Kommunstyrelsen (KS) hur arbetet med de identifierade 
utvecklingsområdena från PWC fortlöper

 Se över delegationsordningen för IFO 
 Se över det övergripande arbetet på IFO och presentera konkreta förslag på 

åtgärder i syfte att stärka arbetet inom enheten. 

Det är viktigt att, i sammanhanget, påpeka att arbetet med IFO är ständigt pågående. 
Ifrågavarande rapport ämnar att, så långt det är möjligt, att presentera konkreta 
åtgärder för hur nämndens begäran ska tillgodoses. Det är dock ett arbete som 
kräver mer än en framtagning av en rapport. Rapporten, som är ett 
kunskapsunderlag, hoppas kunna inspirera i det fortsatta kvalitets- och 
utvecklingsarbetet som föreligger. Godkänns rapporten är det viktigt att arbetet med 
åtgärderna påbörjas omgående och följs upp efterhand. 

1.2 Metod och upplägg av rapporten
Vid sammanställandet av rapporten har intervjuer utförts med berörda inom IFO, 
således samtliga handläggare, chef och teamledare. Vissa intervjuer har utförts av 
verksamhetsutvecklare, men även av en utomstående konsult Jukka Tekonen. Jukka 
Tekonen har 40 års erfarenhet inom offentlig verksamhet och har varit socialchef i 
fyra kommuner. För att få ett större perspektiv på vad som är möjligt att göra har 
konsulten även varit en del av det fortsatta arbetet med rapporten. Konsulten har 
utifrån sin erfarenhet bidragit till diskussion i analys- och slutsatsdelen. Utöver detta 
så har en kortare omvärldsbevakning, i vissa frågor, i andra kommuner gjorts, 
rapporter har studerats och statisk från SKL har inhämtats. Socialnämndens 
ekonomicontroller har varit till stor hjälp genom presentation av samtliga siffror 
tillhörande IFO och även bidragit till den del i analysen som rör ekonomin. 

Vad gäller upplägget av rapporten kommer varje avsnitt där fakta eller information 
presenteras att innehålla utredningens rekommendationer/förslag på fortsatt arbete. 
Dessa kommer även sammanfattas i den avslutande delen av rapporten.  

Återrapporteringen av PWC-rapporten och den del av rapporteringen som berör KS 
har fått ett eget avsnitt, således 6.1.  

Socialstyrelsens publikation ”En effektiv socialtjänst” som tagits fram eftersom 
många kommuner efterfrågat underlag för att kunna arbeta med frågor som är 
kopplade till effektiviseringar har också bidragit till en del underlag att diskutera i de 
avslutande kapitlen. 
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Av alla socialnämndens verksamheter så är IFO den mest komplexa och 
mångfacetterade. Inom enheten arbetar handläggarna inom flera olika områden. 
Nedan följer några exempel: 

Biståndsenheten – arbetar med biståndsinsatser enligt SoL och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser som kan bli aktuella är exempelvis 
beslut om särskilt boende för äldre enligt SoL eller personlig assistans enligt LSS.

Familjehem – Barn och unga kan av olika skäl behöva bo i en annan familj än den 
egna för kortare eller längre tid. Orsaken kan exempelvis bero på brister i hemmiljön, 
missbruk eller sjukdom. En sådan placering sker oftast med föräldrarnas samtycke 
och då enligt SoL. Det kan dock i vissa fall bli aktuellt med en placering mot en 
vårdnadshavares vilja med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU). 

Barn- och familjeenheten – är sakkunniga i familjerättsfrågor rörande adoptions-, 
faderskaps-, vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. De arbetar med 
familjerättsliga ärenden och bistår med att utreda gällande vårdnad, boende och 
umgänge (på uppdrag av domstol), erbjuder samarbetssamtal, medverkar till avtal 
om vårdnad, boende och umgänge (avtalen godkänns av nämnden och har samma 
giltighet som domslut), ge råd och upplysningar per telefon eller vid tidsbeställt 
besök, fastställa faderskap och handlägga adoptionsärenden. 

Vuxenenheten – handlägger bl.a. ansökningar om ekonomiskt bistånd. Personer med 
en missbruksproblematik eller som utsätts för våld i nära relation kan också få hjälp 
och stöd från socialtjänsten. I SoL finns tydligt beskrivet vad som är socialnämndens 
uppgifter (se bl.a. 3 kap. 1 §) I 11 kap. SoL finns även socialtjänstens lagstadgade 
utredningsskyldighet, dvs. det faktum att utredningar rörande barn ska bedrivas 
skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Har socialtjänsten fått in en 
anmälan om misstanke att ett barn far illa ska nämnden genast göra en bedömning 
av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning 
ska dokumenteras. Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns 
synnerliga skäl, fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. 

Inom IFO finns idag 20 medarbetare. Enheten leds av en enhetschef som har stöd av 
två teamledare:
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IFO-chef
•  Övergripande ansvar
•  Administrativ assistent

Teamledare 1
•  Biståndshandläggare (3 st)
•  Vuxenenheten (3 st)
•  Öppenvården (4 st, delat ansvar)

Teamledare 2
•  Barn- och ungdomsgruppen (6 st)
•  Öppenvård (4 st, delat ansvar)

2 Individ- och familjeomsorgen i siffror
För att få en tydligare bild av hur IFO ser ut i siffror och i jämförelse med andra 
kommuner har underlag inhämtats från SKL:s Kolada som i sin tur tagit in uppgifter 
från SCB:s räkenskapssammandrag. 

I många av Koladas tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att 
visa hur ett resultat ligger i jämförelse med andra kommuner. För varje nyckeltal 
rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat enligt följande princip:

De bästa resultaten får grön färg (25 %) 

De resultaten sämsta får röd färg (25 %) 

De resultaten däremellan får gul färg (50 %)

Det är viktigt att tänka på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat 
i jämförelse med andra kommuner, men inte om resultaten faktiskt är bra eller 
dåliga. Nedan följer ett urval av de resultat som finns att inhämta från Kolada. Alla 
resultat från 2018 har inte publicerats ännu så det mesta utgår ifrån siffror 2014 – 
2017. Samtliga resultat finns under bilagor i kapitel 8.  

2.1 Redovisning av några ”röda” siffror
Rapporten har inhämtat ”röda” resultat som finns publicerade i Kolada, men även 
kommunens egen sammanställning av exempelvis budget och budgetutfall. Dessa 
presenteras nedan. Resterande tabeller finns som bilaga. Diskussioner om resultatet 
presenteras i kapitel 3.  
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Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel 
(%)

År 2014 2015 2016 2017

Lekeberg 58 - - 64

Kostnad för familjehem barn och unga 0-20 år, kr/invånare:

Avser bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och 
landsting. Avser placeringar med stadigvarande dygnetruntvistelse i familjehem 
(inklusive nätverksamhet) samt tillfälliga placeringar i jourhem enligt SoL eller LVU. 
Familjemedlem som varit placerad tillsammans med barnet redovisas även den 
kostnaden här. 

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg 2962 2555 4791

Riket 2713 2876 3049

Liknande 
kommuner1

3022 3673 4576

År Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse (tkr)

2014 20 574 25 504 - 4 930

2015 19 585 26 800 - 7 215

2016 19 871 26 189 - 6 318

2017 27 977* 29 531 - 1 554

2018 28 378 30 277 - 1 849

2.2 Redovisning av några ”gröna” och övriga siffror
Studeras kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare finns följande redovisning 
att presentera (LSS-barn finns inom IFO:s verksamhet, men ingår inte i nedanstående 
sammanställning):

År 2015 2016 2017 2018*

Lekeberg 2 572 2 386 3 002

*Resultat för 2018 presenteras i maj/juni 2019

Ser man till kostnaden för individ- och familjeomsorgen och procentandelen av 
kommunens totala driftskostnad så ligger Lekebergs kommun en bit ifrån såväl riket i 
stort som kommuner i samma storlek: 

1 Vännäs, Valdermarsvik, Mullsjö, Robertsfors, Uppvidinge, Jokkmokk och Årjäng för 2017.
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Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg 4,4 3,8 4,5

Riket 5,8 5,6 5,8

Liknande 
kommuner2

5,0 5,0 5,3

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorgen (tidigare kallat 
standardavvikelse). Minus i det här fallet innebär att man har lägre kostnader än 
förväntat, plus innebär att man har högre kostnader än förväntat. 

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg - 1,4 - 17 - 4,4

Riket 5,6 7,7 8,8

Liknande 
kommuner3

17,2 22,1 30,8

3 Resultat, diskussion och analys 

3.1 PWC-rapporten från 2018
För att kunna presentera svar på den första frågan som riktar sig till 
kommunstyrelsen kommer en kort redogörelse av de utvecklingsområden som PWC 
identifierat tillsammans med dessa svar att finnas under detta avsnitt. Därefter följer 
en förklarande text på de åtgärder som vidtagits, men även de som den här 
rapporten föreslår bör vidtas och dessa presenteras med kursiv text.  

Organisation och styrning – Vad gäller organisation och styrning pekade PWC:s 
utvärdering på att den politiska styrningen var svag. PWC beskrev detta som att den 
politiska styrningen var för ospecificerad för att konkret leda till en styrning på 
operativ nivå. Vid intervjuerna framkommer att det finns kännedom om den politiska 
ambitionen att öka det förebyggande arbetet och motverka placeringar, vilket dock 
inte omsatts i konkreta mål eller aktiviteter. Intervjuer med handläggarna påvisade 
att den formella informationen hade brister, kring hur exempelvis politiska mål 
påverkade verksamheten, budget och verksamhetsuppföljning ,men att det fanns en 
informell information för de som själva valde att kontakta nämndens politiker. De 
handläggare som tidigare varit underställda Socialnämnden uppfattade att politiken i 
var längre bort från verksamheten. 

Utifrån de nya intervjuer som genomförts kan det konstateras att det inte råder 
någon större förändring av situationen från tidigare, således när PWC:s genomförde 
sin utvärdering. Det som måste till och som den här rapporten rekommenderar är att 

2 Vännäs, Valdemarsvik, Mullsjö, Robertsfors, Uppvidinge, Jokkmokk och Årjäng för år 2017. 
3 Vännäs, Valdermarsvik, Mullsjö, Robertsfors, Uppvidinge, Jokkmokk och Årjäng för 2017. 
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inför 2020 års MER-plan inkludera samtliga verksamheter. Politiken behöver ta 
ställning till vad som är mest prioriterat att följa upp och vad man vill att IFO ska 
prioritera i sitt arbete. Detta genom att, i dialog med socialchef och inför framtagning 
av MER-plan 2020, ha konkreta nämndmål, indikatorer och aktiviteter kopplade till 
IFO. Förväntningarna från politikens håll har varit väldigt otydliga och därför är det 
viktigt att verkligen satsa på att tydliggöra vad som ska prioriteras av IFO och vad det 
är som politiken vill veta. Är det exempelvis av vikt för nämnden att få veta hur 
många av barnen som blir föremål för en insats/utredning som återaktualiseras inom 
ett år? Nämndens mål och ambitioner behöver vara tydliga, realistiska, och 
uppföljningsbara mål. Detta kommer att underlätta och blir mer konkret för IFO som 
då kan sammanställa information och redovisa löpande. Detta behöver egentligen 
ändras och inbegripa fler verksamheter, men eftersom översynen berör IFO så 
redogörs här för vad som kan följas upp gällande IFO. 

Utöver ovanstående behöver den interna kontrollplanen ändras och ha 
uppföljningsmoment som berör samtliga enheter. Politiken och enheten behöver 
fundera på vad som är viktigast att följa upp under året och inkludera detta i den 
interna kontrollen för kommande år. 

Nämnden föreslås även att införa stickprov av biståndsbeslut (avidentifierade) som 
handläggare, presenterar för nämnden löpande. Detta i syfte att bl.a. öka kunskapen 
om handläggningen för nämnden.   

Ledarskap och struktur – PWC skrev i sin rapport att IFO-chefens ansvar inte var 
specificerat i någon uppdragsbeskrivning, men beskrevs innebära ett ansvar för 
ekonomi, personal och arbetsmiljö. 

Vad gäller de två teamledarnas ansvar framgick att ansvaret innebar att handleda 
övriga medarbetare, fördela och följa upp ärenden, bevaka att lagstiftning följs, 
hantera statistik, ansvara för gruppmöten, initiera och leda kvalitetsarbetet, vara 
verksamhetens kontaktperson för samverkansparter samt att vara ställföreträdare 
för enhetschefen. PWC skriver att detta initialt utfördes inom ca 50 % av tjänsterna, 
men kom att omvärderas då svårigheter att hålla isär de två rollerna lyfts fram. I 
uppdragsbeskrivningen lades också ett ansvar på teamledare vad gäller enhetens 
effektivitet, kvalitet, rättssäkerhet med en tydlig styrning och uppföljning. Krav 
ställdes på upprättande av en god struktur, tydligt ansvar och rutiner för samverkan. 
PWC kom fram till att teamledarnas ansvar var alltför omfattande och att deras 
huvudsakliga uppgift borde vara att handleda handläggare och bidra till deras 
professionella utveckling. 

Att det råder en otydlighet i ansvarsfördelning bekräftades även genom de intervjuer 
som genomfördes vid framtagningen av den här rapporten, då två av de intervjuade 
medarbetarbetarna inom IFO framfört att det var teamledaren som de ansåg vara 
deras närmaste chef. 

Rapporten föreslår följande: 

Inom ramen för framtagningen av rapporten så har en arbetsbeskrivning av IFO-
chefens och teamledarnas ansvar diskuterats. Ett förslag på arbetsbeskrivning finns 
som bilaga till rapporten. Förslaget behöver tas vidare till rätt instans för 
fastställande. Viktigt att notera är att förslaget innebär fler medarbetare för en av 
teamledarna eftersom det delade ansvaret för öppenvården föreslås upphöra. Om 
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detta är realiserbart behöver övervägas samt huruvida IFO-chefen kan vara ett utökat 
stöd gentemot teamledaren för öppenvården. 

Utöver att se över rollfördelningen mellan IFO-chef och teamledarna så är det även 
viktigt att se över rollfördelningen mellan IFO-chef och socialchef. Mot bakgrund av 
den avsaknad av socialchef som varit de senaste åren är det viktigt att understryka 
vilken nyckelroll en socialchef får och ska ha i detta arbete. I dialogen med politiken 
blir det socialchefens uppdrag att förmedla uppdrag uppifrån och ner i 
organisationen och bidra med en tydlighet gentemot IFO-chefen som i sin tur får 
förmedla vidare det till sin organisation. Gynnsamt vore även om socialchef kunde 
vara med på IFO:s APT vid behov för att inte bli en osynlig ledare för dem. 

Genom att socialchefen blir den direkta länken till politiken kan även uppföljningar av 
insatser ske för att ta reda på de effekter det har givit den enskilde och de resultat 
som man har sett. Detta är även viktigt eftersom arbetet med att försöka få hem ett 
barn inte avstannar efter en placering. 

IFO-chef bör således följa upp teamledarnas arbete och förvaltningschef bör följa upp 
IFO-chefens arbete. 

Kvalitet och rättssäkerhet – PWC anför att tidigare utredningar visat att det inom 
Socialnämnden funnits en struktur för ett kvalitetsledningssystem, men att arbetet 
avstannat under 2017. PWC skriver att kvalitetsledningssystemet bör prioriteras 
eftersom det har stor betydelse för tydliggörandet av organisationen, men också för 
att utformningen av gemensamma arbetssätt, rutiner och arbetsflöden och öka 
möjligheten till en rättssäker handläggning.  

Till följd av den situation som varit under 2018 har arbetet med att färdigställa 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete avstannat. Från 2019-02-01 är 
ledningsgruppen inom socialförvaltningen för första gången på över ett år fulltalig. 
Bedömningen är att det nu finns resurser för att göra en satsning på 
ledningssystemet. Förvaltningen kommer dessutom att ha en verksamhetsutvecklare 
och två controllers under en period i vår och behöver därför utnyttja detta till fullo.  
Att färdigställa ett ledningssystem bör enligt rapportens bedömning ske under en 
kortare, men intensivare tidsperiod, då historiken visat att det misslyckats när arbetet 
påbörjats och pausats i omgångar. Förvaltningschef behöver utse en ansvarig 
projektledare som har en tidsfrist att arbeta mot. Arbetet behöver ske tillsammans 
med övriga enhetschefer genom exempelvis återkommande workshops där 
processkartläggningar görs och strukturen sätts. 

När ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är på plats kommer en 
övergripande kvalitetsredovisning av det systematiska kvalitetsarbetet att kunna 
presenteras för nämnden. Detta bör redovisas till nämnden en gång per år.

Kompetens, kontinuitet och kultur – När PWC genomfört sina intervjuer framkom 
att enheten arbetat utifrån två grupperingar (barn/unga och vuxna) och att det rådde 
olika förhållningssätt, värdegrund och sålunda kultur i de olika handläggargrupperna. 
PWC förslag blev att bearbeta detta och sträva efter att uppnå en god arbetsmiljö 
och ökad trivsel för att också stoppa den höga personalomsättningen.

Enheten har gjort ett omfattande arbete med att öka trivseln och få en bättre 
arbetsmiljö sedan rapporten från PWC togs fram. Enheten har tagit hjälp av en 
konsult, INDEA, och jobbat med grupputveckling vid tre tillfällen under 2018. Enheten 
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har infört reflektionstid varje fredag då de pratar och reflekterar i tvärgrupper, där 
diskuteras hur veckan har varit och de går igenom ”svårare” ärenden. Enheten 
genomför planeringsdagar varje termin, har haft personalvårdsdag där fokus varit på 
samvaro, i och med att de sedan ett år tillbaka sitter i samma lokaler, fikar 
tillsammans dagligen, har julavslutningsaktiviteter och arbetar med strukturen på 
samråden. De har genomfört psykisk ohälsa-dag för hela enheten, planeringsdag för 
barn- och unga-gruppen och öppenvården i syfte att hitta fungerande rutiner vid 
överlämning av ärenden. Resultatet från den senaste medarbetarundersökningen 
visar resultat om 4 (av 5) avseende stämningen på enheten. 

Det har hänt mycket vad gäller grupputvecklingen på enheten. Som en del i det 
fortsatta utvecklingsarbetet behöver även en gemensam värdegrund för IFO att tas 
fram.

Samverkan ur ett barnperspektiv – PWC genomförde, inom ramen för sin rapport, 
sju akt granskningar rörande barn i mellan 6 och 16 år och konstaterade att de 
endast i ett fall hade skett en samverkan med skolan. De konstaterade att samverkan 
behövde stärkas.  

Rapporten konstaterar/föreslår följande:

En arbetsgrupp tillsattes under hösten 2018 som påbörjade ett arbete med att ta 
fram en samverkansplan mellan IFO/skola. Verksamhetsutvecklare för SON och KUB 
har tagit fram ett skelett till samverkansplan som lämnats över till IFO-chef och chef 
för den samlade elevhälsan. I samverkansplanen finns förslag på hur 
samverkansorganisationen kan se ut. En presentation har genomförts med 
nämndordförande för såväl socialnämnden som kultur- och bildningsnämnden och en 
sammanställning av förslag på det fortsatta samverkansarbetet har lämnats till 
arbetsgruppen. En gemensam rutin för placeringar är även framtagen. 

Arbetet med att inrätta en familjecentral pågår just nu och den drivande i projektet är 
förvaltningschef inom kultur- och bildning, men personer från socialförvaltningen 
finns representerade. Arbetet med detta är otroligt viktigt utifrån många aspekter, 
men i synnerhet utifrån att bidra till att barn får en tryggare situation genom det 
förebyggande arbetet och att nämnderna gemensamt ser till att barn i behov av stöd 
kan få samordnade insatser tidigt. Det är viktigt att detta arbete prioriteras under 
2019. 

I en analys är det även viktigt att diskutera och lyfta få fram vikten av att arbeta 
förebyggande. Av den historik som finns i många kommuner så prioriteras inte det 
förebyggande arbetet. Det som betraktats som en besparing på kort sikt kostar ofta 
mer över en längre tidsperiod, i de fall där förebyggande insatser prioriterats bort. 
Samverkan med andra aktörer behöver öka eftersom det bidrar till en effektivisering 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta eftersom respektive enheter påverkar 
varandras kostnader. Nedan följer en figur över social investering som är lånad från 
Socialstyrelsens4 och som illustrerar den ekonomiska effektivisering som kan 
förväntas av en framgångsrik samverkan och som kallas ”social investering”. Det 
viktigaste i detta är att barns och familjers behov fångas upp i ett tidigt skede och 

4 Socialstyrelsen – En effektiv socialtjänst, sid. 18
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motverkar de hamnar i en negativ spiral i framtiden och som dessutom kan bidra till 
att kommunen får lägre kostnader i framtiden: 

Rapportens sammantagna bedömning är att det går att göra enorma vinster – både 
ekonomiska men främst genom vinster för de enskilda individerna genom utökade 
satsningar på samverkan med kultur- och bildningsnämnden i ärenden rörande barn. 

Arbetsbelastning - PWC konstaterade att arbetsbelastningen hos den grupp som 
arbetar med barn och unga uppfattades som för hög. Det är också i denna grupp som 
även i tidigare genomlysningar, konstaterat en hög arbetsbelastning, bristande 
styrning, brist på kontinuitet såväl i ledning som i handläggargruppen. För att komma 
tillrätta med detta framförde PWC att det krävdes ett tydligt ledarskap som stöds av 
tydlig vägledning i form av riktlinjer och rutiner. PWC lyfter fram faktorer som att nya 
medarbetare ges en god introduktion, känner sig trygga med och vet vad som 
förväntas samt var stödet i vardagen finns. Dessa menar PWC i sin rapport är 
grundläggande förutsättningar för trivsel men även för en rättssäker verksamhet. 

Enheten har, sedan PWC-rapporten togs fram, arbetat med och tagit fram ett 
introduktionsprogram för nyanställda där enhetschef, teamledare och administrativ 
assistent har olika uppgifter. Vid behov av samverkan mellan berörda handläggare 
ser enheten till att genomföra detta. Teamledarna är den sammanhållande länken i 
det arbetet. I och med att enheten flyttat ihop och numera sitter i samma lokaler så 
har samhörigheten ökat.  

Vad gäller gruppen som arbetar med barn och unga så har rekryteringar genomförts 
så att alla tjänster är tillsatta, men pga. sjukskrivningar, vård av barn och 
föräldraledigheter så har gruppen, under perioder, inte varit fulltalig. 

Något nytt som tillkommit under den här rapporten är avsaknaden av individuella 
kompetensplaner för medarbetarna. Eftersom detta är en viktig del i att vara en 
attraktiv arbetsgivare behöver detta tas fram (en utförligare beskrivning av detta 
finns sammanställt i nästa kapitel och i den sammanfattande åtgärdslistan). 

Inom en organisation måste det finnas riktlinjer som är kända och tillämpas i 
handläggningen. Det måste vidare finnas skriftliga rutiner som är kända och tillämpas 
för, uppföljning och målsättande i exempelvis biståndsbeslut. Inom ramen för arbetet 
med rapporten så har det inte funnits möjlighet att göra en djupdykning i de rutiner 
och riktlinjer som finns för närvarande. Att vissa riktlinjer behöver tas fram kan 
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rapporten identifiera, men inte en genomlysning av samtliga dokument som en 
socialsekreterare eller handläggare kan behöva. Detta är en process som behöver till 
i samband med arbetet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. 
Rapporten vill dock understryka vikten av att detta verkligen fullföljs. Det är viktigt 
att varje verksamhetsområde inom enheten tar ett tillfälle och ser över samtliga 
dokument för att utreda om något saknas. Eftersom styrdokument i form av riktlinjer 
i stor grad ökar rättssäkerheten är det viktigt att se över detta arbete grundligt och 
att de riktlinjer som saknas tas fram. Enheten har idag riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd och biståndsbedömning (äldre), men enheten saknar 
exempelvis riktlinjer för placerade barn, LSS, vuxna med missbruk, för 
ensamkommande, socialpsykiatri och riktlinjer barn och familj. Eftersom det finns 
nationella riktlinjer för vissa handläggningsärenden behöver enheten se över inom 
vilka grupper som det saknar riktlinjer och ta fram dessa. Riktlinjerna för LSS är det 
som rapporten bedömer som mest prioriterade. Detta med hänsyn till att det skett 
en del förändringar i praxis och från Regeringens håll den senaste tiden. Det är viktigt 
att riktlinjer är tydliga i vad som exempelvis ger rätt till en viss insats och vad det 
finns som en handläggare ska vara extra uppmärksam på. Ett exempel på detta kan 
vara den nya blankett som kommunerna ska använda när de beviljat personlig 
assistans enligt 9 § 2 LSS i avvaktan på Försäkringskassans beslut och därför kan 
begära en utbetalning retroaktiv tid (blankett FK3032).  
Enheten föreslås se över ovanstående och en utförligare beskrivning av detta 
presenteras i den sammanfattande åtgärdslistan. 

3.2 Resultat, diskussion och analys - övrigt
Nedan följer en redogörelse av resultat, diskussion och analys kring vad som i övrigt 
framkommit under utredningen. 

Ekonomi - Ser man tillbaka historiskt så har IFO-enheten haft utmanande år med 
många chefsbyten, men också vakanser i andra tjänster överlag. Det har gjort att en 
del av utvecklingsarbetet avstannat, men det är dock viktigt att påpeka att enheten 
gjort stora förändringar och framsteg om en jämförelse görs med hur det såg ut för 
två år sedan. Ser man till de siffror som kan inhämtas från Kolada och jämförelsen 
med andra kommuner så framgår inte IFO som en enhet i ekonomisk kris. Som 
stödfunktion till socialförvaltningen finns en ekonomicontroller som i huvudsak 
arbetar med ekonomin kopplad till förvaltningen. I uppdraget ingår bl.a. att delta i att 
ta fram en budgethandling, arbeta fram regelbundna ekonomiska rapporter till 
nämnden, delta i delårsrapporter, göra nämndens årsrapport avseende ekonomin 
och utbilda chefer i ekonomin. Controllern förser samtliga chefer med en rapportmall 
och i stort sett allt siffermaterial löpande. 2018-09-18 anordnades ett 
ekonomiseminarium för hela IFO och hölls av kommunens ekonomichef och 
ekonomicontroller för att öka den ekonomiska medvetenheten inom enheten. 
Ekonomiavdelningen gick bl.a. igenom verksamhetsstyrningen och hur allt hänger 
ihop. Därtill lyftes syftet med prognoserna upp där det betonades att en 
prognostiserat underskott genast kräver en handling för att vända trenden. 

Det som kan sägas om IFO:s ekonomi är att det finns stor utvecklingspotential vad 
gäller den ekonomiska medvetenheten inom enheten. Detsamma gäller 
redovisningen av antalet placeringar och kostnader för dessa. Idag görs ingen 
uppföljning löpande till nämnden vad gäller externa insatser och placeringar. Vad 
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gäller de interna öppenvårdsinsatserna finns heller ingen uppföljning till nämnd. Med 
tanke på den betydelse dessa insatser har samt den kostnad som insatser innebär är 
detta en rutin som, enligt rapporten, saknas och måste till. Viktigt att påpeka att 
samtliga redovisningar ska ske, med respekt för den enskildes integritet. 
Redovisningarna ska vara avidentifierade och det är endast relevanta omständigheter 
som ska redovisas. Utöver att uppföljningar (även ekonomiska) måste till med 
socialchef och nämnden så behöver en avstämning avseende ekonomin göras inom 
IFO:s egen enhet, exempelvis på IFO:s ledningsgrupp, men också på APT. 

Ser man till siffrorna över IFO:s budget och utfall sedan 2014 kan man förstå 
politikernas oro över kostnadsutvecklingen. Frågan som ställts är om enheten varit 
underbudgeterad eller om man haft för höga kostnader. Tabellen över andel av 
driftskostnad pekar i en riktning mot ett underbudgeterande, i vart fall fram till 2017. 
Ser man till de siffror som kan inhämtas från Kolada och jämförelsen med andra 
kommuner så framgår inte IFO som en enhet med stora ekonomiska svårigheter. 
Enheten hamnar bland de bästa kommunerna utifrån principen om gröna, röda och 
gula resultat.

Det som kan tilläggas om tabellen över procentandelen av kommunens totala 
driftskostnad som tillhör IFO är att det är svårt att dra några definitiva slutsatser. 
Detta eftersom sociala problem kan vara större i vissa kommuner, men för 2017 års 
resultat har rapporten även tagit med liknande kommuner och det är kommuner som 
inte enbart är i samma storlek som Lekeberg utan som alltigenom påminner om 
kommunen. Det är dock även så att man kan vara en ”liknande” kommun, men trots 
det har ett större/mindre behov. Det som dock kan sägas är att IFO inte utger en så 
stor del av kommunens totala driftskostnad eller urholkar kommunens totala 
ekonomi. 

I rapporten finns en redovisning av de ”röda” siffrorna från Kolada, däribland andel 
barn 0-12 år (i %) som ej återaktualiseras ett år efter avslutad utredning eller insats. 
För 2017 var andelen 64 % för Lekeberg vilket innebär att 36 % av de barn som 
utredning/insats avslutas avseende, återkommer. Detta är verkligen en trend som 
behöver brytas eftersom det både påverkar den enskilda individen, men även IFO:s 
budget genom att barnen, med viss rimlig sannolikhet, kanske inte får rätt hjälp från 
början eller har större behov än handläggaren räknat med. Vad gäller ej 
återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats/utredning så uppgår 
andelen till 98 % och är en av de högsta siffrorna i landet. Som en framtida uppgift 
kan tänkas att utreda varför det råder så stora skillnader mellan barn och ungdomar? 
Kan de som arbetar med de yngre barnen dra någon lärdom av de som arbetar med 
ungdomarna? Det behöver i vart fall analyseras vad dessa röda siffror gällande barn 
0-12 år beror på. 

Utifrån de sammanställningar som presenterats och IFO:s senaste budgetutfall så är 
det främst familjehemsvården, öppenvården och insatser inom LSS för barn som 
överskridit den del av sin budget. Det som kan framföras om familjehemsvården och 
den tabell som finns presenterad i rapporten är att Lekebergs kommun har en högre 
kostnad i jämförelse med riket i stort, men ej i jämförelse med liknande kommuner. 

Socialstyrelsen föreslår i sin rapport ”En effektivare socialtjänst” att IFO kan ”börja 
om från början” för att få inspiration att bli mer nytänkande inom vissa områden. 
Eftersom det kan bli en fråga om resurser och det inte är möjligt att se över samtliga 
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”poster” så kan IFO börja med de verksamheter/insatser som, utifrån de senaste 
budgetutfallen kostat mest och utgå ifrån nedanstående punkter:

 Identifiera verksamheter där kostnaderna är höga 
 Varför är kostnaderna höga? 
 Kan dessa kostnader påverkas på kort/lång sikt?
 Hur kan/vad krävs för att resursutnyttjandet ska förbättras? 

Inom ramen för ekonomidiskussionen kan även tilläggas att finansieringen för 
tjänsten som administrativ assistent löper ut efter 2020, det är därför viktigt att detta 
tas i beaktande vid framtida budgetdiskussioner. Hur tjänsten ska finansieras efter 
2020 behöver klargöras. 

Någonting som också är viktigt att lyfta fram är att IFO inleder 2019 med, nästintill, 
samma budget som för 2018. I slutet av 2018 avslutades flera placeringar som inte 
blir kostnadskrävande under 2019, men budgeten blir ändå att betraktas som snäv 
och något större utrymme för några större oförutsedda händelser finns därmed inte. 
Placeringar kan bli aktuella oavsett och flera av IFO:s insatser har sin grund i 
rättighetslagar. 

Delegationsordning – Som en del i arbetet med rapporten har delegationsordningen 
setts över. Det ska poängteras att det endast är de delar av delegationsordningen 
som rör IFO som har beaktats, övriga stycken har exkluderats. Vid en genomgång av 
samtliga intervjuer så förefaller kunskapen om delegationsordningen inte att vara 
genomgripande inom enheten. Vad gäller själva innehållet i delegationsordningen så 
har en kortare omvärldsbevakning genomförts och rapporten föreslår förändringar 
som finns i bilaga. Med de föreslagna förändringarna vill man borga för 
rättssäkerheten och få en större möjlighet till kontroll vad gäller kostnaderna för 
vissa insatser. Därför föreslås i de flesta fall föreslås ett delegat högre upp. Utöver 
detta föreslås en informationssatsning för att öka kunskapen om 
delegationsordningen. 

Öppenvården - Det var endast två av fyra inom öppenvården som hade möjlighet att 
närvara vid intervjun. Gruppen arbetar med ”hemma hos besök” hos familjer som 
har behov av hjälp, med missbruk, samverkan med skolan och samarbetssamtal. De 
får idag sina uppdrag av teamledare (dessa träffar kan ibland utebli), men fördelar 
uppdragen sinsemellan. Tre i gruppen kommer till våren att genomgå en totalt sex 
dagars utbildningar i Marte Meo, samtliga ska genomgå en totalt åtta dagars 
utbildning i familjebehandling och en ska genomgå en parrelationsutbildning. Under 
intervju var det svårt att få konkret information om vad gruppen gjorde, ej heller 
kunde gruppen uttala sig om vad de hade för prioritetsordning i arbetet och vad som 
var det viktigaste att arbeta med under 2019. Det ska dock framföras att det skett 
stora förändringar i öppenvården om man jämför med för två år sedan. Det var långa 
köer till öppenvården, många var under behandling länge och uppdragen var inte 
tidsbestämda. Under hösten 2018 gjordes dock en omstart av öppenvården och 
gruppen genomförde planeringsdagar för att kartlägga behov, utbildning och bli mer 
nytänkande. IFO-chef har i februari 2019 infört kontinuerliga avstämningar med 
öppenvården. Öppenvården är en utbredd verksamhet inom IFO och kan inbegripa 
många olika delar. Det är dock viktigt att ta fram en handlingsplan/prioriteringslista 
där det framkommer att IFO har begränsade resurser som tilldelats öppenvården. 
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Det behöver exempelvis vara tydligt att externa köp inte kommer att vara aktuella i 
de fall där det kan utföras i egen regi. 

Att det skett en förstärkning av öppenvården borde kunna bidra till färre 
konsulentstödda insatser eftersom bedömningen är att fler insatser kan göras i egen 
regi. Bedömningen från IFO-ledningen är att öppenvården nu exempelvis kan erbjuda 
föräldrastöd i en bredare kontext och hjälpa till i familjer på plats. Insatser på helger 
och kvällar genomförs alltjämt genom konsulentstödda insatser, men även insatser 
som är mer omfattande (således flera gånger i veckan). Rapporten visar att arbetet 
med öppenvården behöver ses över och prioriteringar och arbetssätt behöver 
tydliggöras. I dagsläget arbetar båda teamledarna och IFO-chefen mot öppenvården 
och detta behöver också ses över. Handläggare inom vuxenenheten arbetar mot 
missbruk, likaså öppenvården och bedömningen är även att ansvarsfördelningen 
dem emellan behöver tydliggöras. Tydliga uppdragsbeskrivningar med tydliga mål 
måste ges till öppenvården och uppföljningar av samtliga insatser behöver ske. Med 
handlingsplan menas en prioriteringslista med hänsyn till de begränsade resurser 
som finns inom området. Det behöver tydliggöras att enheten exempelvis inte ska 
prioritera externa köp utan istället utföra insatser internt och arbeta med att försöka 
få hem ett placerat barn och arbeta mer med öppenvård i egen regi. I de fall där det 
är möjligt. Det behöver även tydliggöras att det är IFO-chef tillsammans med 
teamledare som ska fördela ut uppdrag och välja prioriteringsordning. 

Eftersom stora satsningar gjorts på den egna öppenvården är rapportens bedömning 
att det bör gå att minska behovet av konsulentstödda insatser. Genom att sätta in 
fler resurser i familjen genom en förstärkt öppenvård bedöms även möjligheten att 
motverka längre placeringar som större. I de fall där det ändå blir aktuellt med en 
placering jobba in öppenvården tidigare för att öka chanserna för familjen att få hem 
sina barn och få stöd i att kunna utveckla sin föräldraförmåga. Självklart får detta inte 
ske genom att man äventyrar barnets bästa eller inte tar hänsyn till barnets önskemål 
i de fall där det är möjligt. Genom att placera barn skapas nya behov och en placering 
kan inte alltid anses vara det som är det bästa för barnet. En annan möjlig väg att gå 
är ett tätare samarbete med socialpsykiatrin i de familjer där det finns en förälder 
med psykisk ohälsa. Enheten behöver se över möjligheten att öka kompetensnivån 
genom att erbjuda kompetensutveckling hos de som arbetar inom socialpsykiatrin så 
att de även kan stötta barnen och arbeta närmare barn och unga-gruppen. 

Viktigt är också att arbeta med de placerade barnen, göra täta uppföljningar och 
arbeta med att försöka ge insatser genom öppenvården som möjliggör återförening 
med familjen. 

Mot bakgrund av de omfattande utbildningarna som öppenvården ska genomgå 
våren 2019 bör det rimligen kunna ställas krav på att dessa ska ge effekter. Det bör 
även kunna ge effekter på så sätt att öppenvården i sin tur kan förmedla kunskapen 
vidare inom organisationen men också gentemot skola/förskola som en intern 
kunskapsöverföring. 

Personal - Något som varit återkommande under flera intervjuer var avsaknaden av 
en individuell kompetensplan. Det är viktigt att detta tas fram och där varje 
medarbetare får ett underlag där målsättning, tidplan, metod, kostnader och en 
utvärdering beskrivs. Syftet med planen är att underlätta för chef att utveckla IFO 
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och uppnå de uppsatta målen. Det är viktigt att det finns en tanke och analys bakom 
över vilka utvecklingsområden som är centrala för just IFO och hur 
kompetensbehovet ser ut. Att arbeta med individuella kompetensutvecklingsplaner 
är också en del i ett led att vara en attraktiv arbetsgivare. 

LSS-barn - Det har förekommit diskussioner kring verkställigheten av LSS-barn även 
innan rapporten tagits fram, men även under utredningens gång. Bedömningen från 
rapportens sida är att detta behöver ses över på djupet och rekommendationen är 
att överväga att flytta all verkställighet av LSS till någon av LSS-enheterna istället för 
att ha det under IFO. Verkställighet av samtliga insatser för funktionshinderstöd bör 
vara under en och samma enhet. Detta för att säkerställa att den samlade 
kompetensen finns under en och samma enhet och chef samt att de regionala 
samverksansforumen (nätverk) skulle få en tydlig representant. Att både utreda och 
verkställa insatser inom LSS-barn är inte att rekommendera. 

Det som IFO gör idag är svårt att ersätta i pengar eftersom det är de mest behövande 
medborgares rätt till hjälp som det handlar om. Enheten ska dock alltid sträva efter 
att säkerställa att rätt saker görs och att dessa utförs på ett rättssäkert sätt.  

4 Sammanfattning av föreslagna åtgärder
Nedan följer en sammanfattning av de föreslagna åtgärderna som presenterats i den 
löpande texten ovan. Förvaltningschef tillsammans med IFO-chef och 
verksamhetsutvecklare föreslås bli ansvarig för den löpande uppföljningen av 
rapporten och således rapporteringen till nämnden. För att få ett bättre helhetsgrepp 
över de föreslagna åtgärderna är det viktigt att läsa dem mot bakgrund av det som 
framkommer i avsnitt tre (3) med resultat, diskussion och analys. Tabellen anger vem 
som är ansvarig för att det blir gjort, inte per definition vem som ska ta fram 
underlaget. Detta kan således delegeras:

Åtgärd (Vad) Insats (Hur) Ansvarig (Vem) Tid 
(När)

Säkerställa att åtgärder 
som är framtagna i 
rapporten vidtas

Uppstartsmöte där rapporten 
redovisas och en prioriteringslista 
tas fram. Deltagare på ett sådant 
möte: Verksamhetsutvecklare, 
socialchef, IFO-chef och teamledare 
som i sin tur får delegera vidare. 

Löpande redovisa för nämnden hur 
arbetet fortlöper 

IFO-chef Omgående

Redovisning 
till nämnd 
sker 
löpande, 
således 
maj, 
augusti osv. 

Inkludera IFO i MER-plan 
med tydliga, konkreta och 
rimliga mål.

Genom workshops där både 
politiken och förvaltningen finns 
representerade

Politiken är tydliga med vad som 
ska följas upp i MER-planen vad 
gäller IFO:s verksamhet

Ordförande/förvaltningschef Hösten 
2019

Skriftlig rutin för 
ekonomiska uppföljningar

Ta fram en skriftlig rutin för 
ekonomiska uppföljningar som bl.a. 
innehåller:

IFO-chef med stöd av 
ekonomicontroller

Omgående



Slutrapport – IFO-översyn 17 (29)

Månadsvisa sammanställningar av 
antalet placeringar

Kostnader för dessa

Redogörelse för hur ärendet 
fortlöper, kan man säga något om 
placeringstiden, kan andra insatser 
bli aktuella osv. 

Uppgifter om vem som är ansvarig 
för vilken redovisning

Var/till vem det ska redovisas, 
dokument

Löpande uppföljningar av 
placeringar/insatser

Införa löpande uppföljningar av 
placeringar/insatser mellan 
ordförande, socialchef och IFO-chef 
(vid behov ekonomicontroller) där 
både ekonomi och överväganden 
diskuteras

IFO-chef Omgående

Stickprov av 
biståndsbeslut/beslut om 
försörjningsstöd på 
nämndsammanträden

På AU välja ut fem (5) ärenden som 
beslutats av handläggarna som 
redovisas på nästkommande 
nämnd.  

Förvaltningschef/AU Omgående

Ändra redovisning på AU Inför varje beslut om insatser eller 
placeringar behöver handläggare 
för nämnden redogöra för de 
alternativ som övervägts innan 
förslag till beslut. 

IFO-chef Omgående

Öka den ekonomiska 
medvetenheten inom IFO

Diskutera ekonomi på APT genom 
att lyfta informationen från de 
ekonomiska uppföljningarna från 
politiken

Ha ekonomiska redovisningar på 
APT efter varje 
prognosrapportering; Hur ligger 
enheten till? Om prognosen visar 
ett underskott, hur kan enheten 
hämta in underskottet, vilka 
åtgärder kan vidtas för att minska 
underskottet?

IFO-chef Löpande

Individuell 
kompetensutvecklingsplan

Tas fram i samband med 
utvecklingssamtal

En sådan plan ska innehålla 
uppgifter om målsättning, tidplan, 
metod, kostnader och en 
utvärdering beskrivs.

IFO-chef Årligen

Tydliggöra fördelningen av 
ärenden som inkommer 
till enheten

Ta fram en modell för fördelning av 
ärenden

Hur ska ärenden fördelas mellan 
handläggare?

Vem ansvarar för akuta ärenden 
som inkommer?

Teamledare Under 2019

Skapa rättssäker 
handläggning av ärenden 
enligt LVU

Ta fram en rutin som exempelvis 
kan innehålla information om:

 Förutsättningar
 Mål och syfte
 Vem rutinen gäller
 Tydliggöra 6 § LVU

IFO-chef Under 2019
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 Dokumentation
 Underställan till 

förvaltningsrätten
 Polishandräckning
 Information till 

barnet/vårdnadshavarna
 Registrering
 Upphävande

Åtgärd (Vad) Insats (Hur) Ansvarig (Vem) Tid (När)
Strukturera upp 
öppenvården och 
införa uppföljning av 
effekterna av en 
förstärkt öppenvård 
tillsammans med den 
ekonomiska 
uppföljningen

Se över samtliga rutiner och 
fastställa en tydlig struktur 
för arbetet

Ta fram en rutin för 
redovisning av insatser inom 
öppenvården, vad har 
insatserna haft för effekt?

Har behovet av 
konsulentstödda insatser 
minskat?

IFO-chef Omgående

Handlingsplan för 
öppenvården

Ta fram ett dokument över 
vad som ska prioriteras 
under 2019 

IFO-chef Senast maj 2019

Stärka det 
systematiska 
kvalitetsarbetet

Se över samtliga rutiner 
inom respektive gren inom 
IFO genom workshops som 
grupperna håller i själva

Göra en 
processkartläggning, vilka 
processer finns inom 
området?

Svara därefter på; Finns det 
tydliga rutiner?

Finns det mallar för 
utredning?

Finns styrdokument?

Saknas underlag för att 
kunna göra rättssäkra 
bedömningar inom 
området?

IFO-chef Under 2019

Stärka 
implementeringen av 
barnkonventionen i 
det dagliga arbetet 

Informera 
medarbetare/nämnden om 
att barnkonventionen blir 
lag 2020

Se över SKL:s  
tillämpningsnycklar för att 
säkerställa att 
barnkonventionen efterföljs 
i det dagliga arbetet

Ta initiativ till spridning av 
information om 
barnkonventionen till 
kommunen i stort

IFO-chef Klart till årsskiftet 2019/2020
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Se över de nio 
framgångsfaktorer som SKL 
tagit fram i barnrättsarbetet

Ta fram en barnchecklista 
som ska checkas av inför 
varje beslut som tas av 
nämnd med frågor om hur 
beslutet påverkar barns och 
ungdomars situation och om 
särskild hänsyn tagits till 
fysiskt och psykiskt 
handikappade barns och 
ungdomars behov mm 

Uppdatera hemsidan Se över informationen som 
finns på hemsidan rörande 
IFO. 

Är informationen aktuell?

Saknas någon information 
på hemsidan som är viktig 
för allmänheten att känna 
till, information om 
exempelvis tre fria samtal 
med öppenvården?

Finns information om 
samverkan med 
skola/förskola? 

Teamledare Löpande

Inrätta en 
familjecentral 
tillsammans med 
kultur- och 
bildningsförvaltningen

Prioritera arbetet med 
familjecentralen

Fortsätta deltagande i 
arbetsgruppen för 
familjecentralen

Förvaltningschef/IFO-
chef

Fortsätta att stärka 
samverkan med 
kultur- och 
bildningsförvaltningen

Fortsätta det påbörjade 
arbetet med framtagning av 
samverkansplan

Skriva färdigt 
samverkansplanen

Ta fram en 
samtyckesblankett för 
samverkan mellan 
socialtjänst/skola som kan 
användas i de ärenden där 
en samverkan blir aktuell

Ta fram en 
anmälningsblankett som 
skola/förskola kan utgå ifrån 
där det är tydligt vad för 
information som behöver 
finnas med

Upprätta en ekonomisk 
rutin för hur 
samverkansärenden ska 
finansieras i och med att det 
två nämnder är berörda

Säkerställa 
implementeringen av 
samverkan genom att i ett 
tidigt skede involvera 
medarbetare och informera 

Förvaltningschef/IFO-
chef

Löpande
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dessa om att arbetet med 
att utveckla samverkan 
pågår

Säkerställa att följande 
faktorer inkluderas i 
samverkansarbetet:

Att samverkan är väl 
förankrad i 
verksamheterna/nämnderna

Att målet med samverkan är 
klarlagt

Att rutiner och 
arbetsfördelning finns

Att det finns en tydlig 
organisation, arbetssätt och 
ekonomiska ramar

Att samsyn, gemensam 
värdegrund, respekt och 
tillit finns

Att samverkansramarna är 
tydliga

Att det råder ömsesidig 
kunskap om varandras 
regelverk och verksamhet

Att samverkan bygger på 
funktion, inte person

Öka kunskapen om 
delegationsordningen

Informera medarbetare 
inom IFO om 
delegationsordningen på 
APT med jämna mellanrum

Ha delegationsordningen 
som punkt på 
introduktionsschemat vid 
nyanställningar

IFO-chef Under 2019

5 Några avslutande ord
I en växande kommun som Lekeberg kommer behovet av stöd från IFO:s verksamhet 
att öka. Kommunens resurser är och förblir begränsade. Därför är det viktigt att man 
ser över hur man arbetar för att, så långt det är möjligt, säkerställa att man verkligen 
gör rätt saker och att dessa görs på rätt sätt. Den här framtagna rapporten har ämnat 
att identifiera de utvecklingsmöjligheter som finns inom IFO och försökt att 
konkretisera dem. Det stora arbetet är dock det som ligger i framtiden dvs. arbetet 
med att verkställa de identifierade åtgärderna som rapporten tror kommer att leda 
till en större effektivitet. Det är därför viktigt att understryka att man måste se detta 
ur ett långsiktigt perspektiv. Arbetet med att effektivisera arbetssätt, ändra i roller, 
ändra vissa kulturer mm kommer att ta tid och kräva resurser. Det måste dock 
prioriteras och följas upp för att minimera risken för att det avstannar. 

Dialogen och kommunikationen mellan tjänstepersoner och politiker måste utvecklas 
och förbättras. Det är viktigt att man inte hamnar i ett läge där man gör som man 
alltid har gjort eller låter historiska förhållanden ligga till grund för kommande 
fördelningar av resurser. Samtliga beslut som tas rörande IFO, men också övriga 
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enheter inom förvaltningen, måste vara baserade på grundliga analyser och 
faktabaserade underlag. 

6 Uppföljning av översynen
Med den framtagna åtgärdsplanen i avsnitt fyra (4) är det viktigt att arbetet inte 
avstannar utan påbörjas och fullföljs under året. För att verkligen säkerställa att 
föreslagna åtgärder vidtas är det viktigt att en löpande uppföljning av planen 
genomförs. Rapportens förslag är att detta görs på nämndsammanträden under 
2019. Vid nämndsammanträdet i maj föreslås nämnden få en prioriteringslista 
presenterad med de ditintills genomföra åtgärderna. Därefter föreslås en löpande 
redovisning att ske till nämnd vid kommande sammanträdesmöten. Redovisningen 
föreslås genomföras av IFO-chef tillsammans med verksamhetsutvecklare.  

7 Referenser
Kommun- och landstingsdatabasen – Kolada (SKL)

Socialstyrelsens ”En effektiv socialtjänst” 

PWC:s rapport ”Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och 
familjeomsorgen” 

8 Bilagor

8.1 Förslag på arbetsbeskrivning IFO-chef/teamledare

Befattningsbeskrivning - Chef för individ- och familjeomsorgen 

Chefen för individ- och familjeomsorgen är en av socialförvaltningens enhetschefer 
och är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 Övergripande ansvar för verksamhetsområdet och dess utveckling
 Säkerställer att adekvat omvärldsbevakning kontinuerligt fortgår inom 

enheten
 Övergripande arbetsgivaransvar för verksamheten. Hit hör arbetsmiljö, löner 

och anställningsärenden
 Ekonomiskt ansvarig för verksamhetens tilldelade medel gentemot 

förvaltningschefen
 Deltar i budgetarbetet i samråd med teamledare, förvaltningschef och 

ekonom.
 Leder styrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten och dess 

ekonomi
 Löne- och utvecklingssamtal med all personal 
 Arbetar med utredningsuppdrag inom såväl individ- och familjeomsorgen 

som på förvaltningsövergripande nivå
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Närmast chef för all personal inom individ- och familjeomsorgen. 

Befattningsbeskrivning - Teamledare, barn och ungdom samt öppenvården

Teamledaren har chefen för Individ och familjeomsorgen, IFO - chef, som sin 
närmaste chef och ingår i IFO:s ledningsgrupp

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Barn- och ungdomsärenden
Öppenvården

I uppdraget ingår

 Arbeta för att utveckla enhetens arbete och bidra till att höja kvaliteten i 
verksamheten

 Fördela ärenden/arbetsuppgifter till handläggarna
 Ge råd och stöd till handläggarna
 Säkerställa att öppenvården arbetar i enlighet med de arbetsuppgifter som är 

ålagda öppenvårdsenheten
 Ge stöd i att upprätta ett beslutsunderlag, främst i barn- och 

ungdomsärenden, till socialnämnden och delta på 
utskotts/nämndsammanträden

 Säkerställa att ärenden hanteras enligt gällande lagstiftning och enligt de 
metoder som är fastställda i förvaltningen

 Kontinuerligt informera IFO-chefen om ärenden av mer omfattande karaktär 
inkluderande kostnader för biståndsinsatserna

 Bidra till att adekvata biståndsinsatser genomförs kostnadseffektivt
 Arbeta för att koordinera IFOs verksamhet på bästa sätt med IFO chefen, den 

andra teamledaren och med medarbetarna på IFO 
 Arbeta för ett gott samarbete med andra berörda verksamhetsområden i 

kommunen, främst med skolan 
 Vid behov arbeta med utredningar inom IFO:s verksamhetsområde

Befattningsbeskrivning - Teamledare, vuxen- och biståndsenheten

Teamledaren har chefen för Individ och familjeomsorgen, IFO - chef, som sin 
närmaste chef och ingår i IFO:s ledningsgrupp. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 Försörjningsstöd
 Insatser för vuxna
 Missbruk av alkohol och övriga droger
 Biståndsenheten

I uppdraget ingår

 Arbeta för att utveckla enhetens arbete och bidra till att höja kvaliteten i 
verksamheten
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 Fördela ärenden till handläggarna utom försörjningsstöd och ärenden som 
kommer till biståndsenheten

 Ge råd och stöd till handläggarna
 Ansvara för att arbetet med missbruksproblematiken samordnas på bästa 

sätt inom IFO
 Säkerställa att ärenden hanteras enligt gällande lagstiftning och enligt de 

metoder som är fastställda i förvaltningen
 Ge stöd i att upprätta ett beslutsunderlag till socialnämnden och delta vid 

behov på utskotts/nämndsammanträde
 Kontinuerligt informera IFO-chefen om ärenden av mer omfattande karaktär 

inkluderande kostnader för biståndsinsatserna
 Bidra till att adekvata biståndsinsatser genomförs kostnadseffektivt
 Samarbeta och ge information till berörda enhetschefer kring större, 

komplicerade och kostnadskrävande biståndsinsatser
 Arbeta för att koordinera IFOs verksamhet på bästa sätt med IFO chefen, den 

andra teamledaren och med medarbetarna på IFO 
 Arbeta för ett gott samarbete med andra berörda verksamhetsområden i 

kommunen främst med arbetsmarknads- och integrationsenheten
 Vid behov arbeta med utredningar inom IFOs verksamhetsområde

8.2 Förslag på ändringar i delegationsordningen
Punkt 12 Beslut om bistånd i form av vård av ensamkommande asylsökande barn i 
jourhem, stödboende eller annat enskilt hem (HVB) – Delegat teamledare

Punkt 15 Beslut om biståndsplacering av barn och ungdom på HVB-institution och 
stödboende inom ramavtal – Delegat IFO chef

Punkt 30 Besluta att inleda utredning – Delegat teamledare

Punkt 71 Inleda/återuppta faderskapsutredning – Delegat teamledare

Punkt 145 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans – Delegat 
teamledare 

Punkt 150 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet - Delegat teamledare

Punkt 167 Ersättning från föräldrar vars barn får vård i annat hem än det egna samt 
skälig ersättning för andra stödinsatser – Delegat teamledare

Punkt 197 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt 
yttrande över kostnadsräkning – I delegationsordningen finns två delegat; IFO-chef 
och socialchef. Rapporten föreslår att det endast ska vara IFO-chef. 

209 Yttrande till förvaltningsrätten och Kammarrätten – Punkten behöver förtydligas 
på så sätt att det bör framkomma att det är övriga yttranden (exempelvis yttranden i 
ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag) som inte finns under andra punkter i 
delegationsordningen. Delegat föreslås vara förvaltningschef. 
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8.3 Barnkonventionen blir lag 2020
Riksdagen har fattat beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i 
svensk lag den 1 januari 2020. Eftersom detta kräver en del arbete behöver detta 
nämnas i rapporten som en del i de åtgärder som behöver vidtas framöver. 
Informationen som presenteras i detta avsnitt har tagits från SKL:s hemsida. SKL har 
tagit fram ett antal tillämpningsnycklar som är till hjälp för att ta reda på hur långt 
verksamheterna kommit i tillämpningen av rättigheterna. Nycklarna får fungera som 
en checklista och behöver ses över av IFO som en del i åtgärderna: 

 I varje barnavårdsutredning har barnets röst kommit till uttryck (artikel 12).
 Barnets synpunkter dokumenteras i varje utredning (artikel 12).
 Barnets perspektiv och behov beaktas vid bedömning av ekonomiskt bistånd 

(artikel 3.1).
 Medarbetare i socialtjänsten har fått utbildning för att kunna föra samtal 

med barn (artikel 42).
 Vuxna som kommer i kontakt med socialtjänsten tillfrågas om de har barn 

(artikel 3.1).
 Medarbetare i socialtjänsten samverkar med medarbetare inom andra 

verksamheter för att tillgodose barnets bästa (artikel 3.1).
 Det finns åldersadekvat information på socialtjänstens webb om hur 

socialtjänsten arbetar och hur man lättast gör för att få kontakt (artikel 17, 
19).

 Medarbetare inom socialtjänsten frågar barn hur de upplever mötet med den 
enskilda medarbetaren (artikel 12).

 Pojkar och flickor behandlas likvärdigt (artikel 2).5

Det finns nio framgångsfaktorer framtagna för barnrättsarbetet som presenteras på 
SKL:s hemsida. Även detta behöver säkerställas inför det faktum att 
barnkonventionen blir lag från 2020. Det här gäller dock inte bara IFO:s verksamhet 
utan kommunen i stort, men initiativ bör tas av socialförvaltningen tillsammans med 
kultur- och bildningsförvaltningen: 

1. Ta reda på om det finns ett beslut i fullmäktige (styrelse) om att arbeta i enlighet 
med konventionen

2. Ta in skrivningar om rättigheterna i alla styrande dokument

3. Verka för att det ska finnas ett krav på återrapportering till den politiska nivån

4. Kartlägg kunskapsnivå

5. Besluta om en samordningsfunktion

6. Tillsätt en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen

5 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirs
vensklag/forberedelser/tillampningsnycklarverksamheter.5634.html#5.765bbeae15ba22ac43be2945
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7. Förankra arbetet i hela organisationen

8. Genomför aktiviteter på olika nivåer

9. Be om handledning och stöd om det behövs

Utredningen rekommenderar att se över möjligheten att ha en barnchecklista6 innan 
varje beslut inom förvaltningen, men också nämnden för att säkerställa att barnens 
perspektiv tas i beaktande. Checklistan innehåller frågor som exempelvis ”Hur 
påverkar detta förslag barns och ungdomars situation?” och ”Har särskild hänsyn 
tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars behov?”

8.4 IFO:s verksamhet i siffror
8.4.1 Redovisning av de ”röda” siffrorna
Rapporten har inhämtat ”röda” resultat som finns publicerade i Kolada. Dessa 
presenteras nedan. 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel 
(%)

År 2014 2015 2016 2017

Lekeberg 58 - - 64

För att bättre illustrera detta har en diagramsjämförelse inhämtats från Kolada. Inom 
IFO blir således 36 % av de barn mellan 0-12 år som erhåller en insats/utredning 
aktuella inom ett år. Siffor från 2018 har inte publicerats ännu, men är en trend som 
måste brytas.   

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, 
andel (%)

År 2014 2015 2016 2017

6 Läs mer under: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/pejling-dialog/det-har-kan-du-
gora/barnkonsekvensprovningar/barnchecklista/
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Lekeberg 48 - - 98

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för 
vuxna med missbruksproblem 21+, medelvärde

År 2015 2016 2017 2018

Lekeberg 125 49 22 18

Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv.

År 2015 2016 2017 2018*

Lekeberg 759  667 1254

*Resultat för 2018 presenteras i maj/juni

Kostnad öppna insatser barn och unga övr. öppna insatser, kr/inv.

År 2015 2016 2017 2018*

Lekeberg 229  139 140

*Resultat för 2018 presenteras i maj/juni

Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv. 

År 2015 2016 2017 2018*

Lekeberg 215  414 538

*Resultat för 2018 presenteras i maj/juni

Kostnad heldygnsvård vuxna med missbruksproblem 21 – 64 år, kr/invånare:

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg 406 792 1024

Riket 606 656 698

Liknande 
kommuner7

639 733 725

Kostnad öppna insatser, övriga avs. vuxna missbrukare, kr/inv. 

År 2015 2016 2017 2018*

Lekeberg 68  88 0

*Resultat för 2018 presenteras i maj/juni 2019

Hur trenden ser ut i jämförelse med andra kommuner presenteras även i tabellerna 
nedan:

Alla kommuner: 

7 Samma som ovan.  
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Örebro län:

Kommuner med 5 000 – 9 9999 invånare: 

Kostnad för individ- och familjeomsorgen, andel % av kommunens totala 
driftkostnad: 

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg 4,4 3,8 4,5

Riket 5,8 5,6 5,8
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Liknande 
kommuner8

5,0 5,0 5,3

Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/invånare:

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg 385 256 256

Riket 454 455 483

Liknande 
kommuner9

477 559 659

Nettokostnad ekonomiskt bistånd kr/invånare:

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg 642 530 568

Riket 1019 1001 1024

Liknande 
kommuner10

711 674 723

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorgen (Minus innebär att man har 
lägre kostnader än förväntat, plus innebär att man har högre kostnader än 
förväntat)

Kommun 2015 2016 2017

Lekeberg - 1,4 - 17 - 4,4

Riket 5,6 7,7 8,8

Liknande 
kommuner11

17,2 22,1 30,8

Örebro län

Örebro län 2015 2016 2017

Askersund -14,5 -11,4 - 12,1

Degerfors -18,6 -19,0 -9,3

8 Vannäs, Valdermarsvik, Mullsjö, Robertsfors, Uppvidinge, Jokkmokk och Årjäng för 2017. 
9 Samma som ovan.  
10 Samma som ovan. 
11 Vannäs, Valdermarsvik, Mullsjö, Robertsfors, Uppvidinge, Jokkmokk och Årjäng för 2017. 
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Hallsberg 5,6 14,9 0,0

Hällefors -8,4 -2,2 8,6

Karlskoga -1,4 11,9 - 4,7

Kumla -23,2 -24,3 -25,6

Lindesberg -10,8 -4,6 -15,9

Ljusnarsberg 19,2 45,9 15,6

Nora 28,1 16,4 25,3

Örebro 13,9 11,4 9,0

Laxå 29,5 42,6 0,0

Redovisning av IFO:s budget/avvikelse sedan 2014:

År Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse (tkr)

2014 20 574 25 504 - 4 930

2015 19 585 26 800 - 7 215

2016 19 871 26 189 - 6 318

2017 27 977* 29 531 - 1 554

2018 28 378 30 277 - 1 849

*Budgetförstärkning 8 000 tkr.
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-20

Datum för överklagan 2019-03-20 till och med 2019-04-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

§27 - Slutrapport översyn av IFO (SON 18-194)
Ärendebeskrivning

Bakgrunden till den här översynen har sin grund i en rådgivningsrapport ”Utvärdering av 
organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen” framtagen av PWC i maj 2018. 
Utöver de utvecklingsområden som PWC belyser i sin rapport har Socialnämnden även sett 
behovet av att göra en ordentlig översyn av IFO-verksamheten, då enheten flera år tillbaka 
gått med ett underskott. Uppdraget består således i att:

• Återrapportera till Kommunstyrelsen (KS) hur arbetet med de identifierade 
utvecklingsområdena från PWC fortlöper
• Se över delegationsordningen för IFO
• Se över det övergripande arbetet på IFO och presentera konkreta förslag på åtgärder i syfte 
att stärka arbetet på IFO

Det är viktigt att, i sammanhanget, påpeka att arbetet med IFO är ständigt pågående. 
Ifrågavarande rapport ämnar att, så långt det är möjligt, att presentera konkreta åtgärder för 
hur nämndens begäran ska tillgodoses. Det är dock ett arbete som kräver mer än endast 
framtagning av en rapport. Rapporten, som är ett kunskapsunderlag, hoppas kunna inspirera i 
det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet. Godkänns rapporten är det viktigt att arbetet 
med åtgärderna påbörjas omgående och följs upp efterhand.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. godkänner rapporteringen.
2. uppdrar åt förvaltningschef att göra en prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder 
från rapporten för nämnden löpande.

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Ordförande Johan Niklasson (C) föreslår att den löpande redovisningen av vidtagna åtgärder 
under 2019 sker på nämnden i augusti och i december.
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

Propositionsordning

Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskottet bifaller tilläggsyrkandet om att den 
löpande redovisningen av vidtagna åtgärder under 2019 sker på nämnden i augusti och i 
december och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden

1. godkänner rapporteringen.
2. uppdrar åt förvaltningschef att göra en prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder 
från rapporten för nämnden löpande.
3. beslutar att återrapporteringen för 2019 sker på socialnämndens sammanträde i augusti och 
i december.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport IFO - (SON 18-194-1)
 Slutrapport - Översyn av individ- och familjeomsorgen - (SON 18-194-2)
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Revidering av socialnämndens delegationsordning

§28

SON 18-84

   



Reviderade sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 
2019

§29

SON 18-200

   



Tjänsteskrivelse 2019-03-12 1 (1)

Dnr: SON 18-200

   

Tjänsteskrivelse – reviderade sammanträdestider för 
socialnämndens arbetsutskott 2019

Ärendebeskrivning
I november 2018 fastställde Socialnämnden sammanträdestiderna för 
socialnämndens arbetsutskott samt socialnämnden för 2019. I förslaget hade hänsyn 
tagits till kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges 
sammanträden under året. 

Däremot visade det sig att många av arbetsutskottens sammanträden krockar med 
andra interna möten och utbildningar som är viktiga för flera av arbetsutskottets 
ledamöter att kunna delta vid. Därutöver ändrades några av regionfullmäktiges 
sammanträden sent, vilket lett till att Lekeberg fått ändra några sammanträden som 
då krockar med socialnämndens arbetsutskott. Därför föreslås nu ett antal 
förändringar av sammanträdestiderna.

De rödmarkerade datumen och klockslagen är de som har ändrats.

Förslag till beslut
Socialnämnden 

Fastställer sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019 
till vid följande tillfällen: 

11 april kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
7 maj kl. 13:00-17:00
17 juni kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
7 augusti kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
20 augusti kl. 13:00-17:00
18 september kl. 8:00-12:00  (endast individärenden)
25 september kl. 8:00-12:00
29 oktober kl. 13:00-17:00
21 november kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
10 december kl. 13:00-17:00

LEKEBERGS KOMMUN
 

Kajsa Rosén
Handläggare



Protokoll 2019-03-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Tina Jansson (Enhetschef)
Ida Husa (Teamledare IFO)
Susanna Andersson (Teamledare IFO)

Protokollet innehåller paragraferna §28

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-20

Datum för överklagan 2019-03-20 till och med 2019-04-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

§28 - Reviderade sammanträdestider för socialnämndens 
arbetsutskott 2019 (SON 18-200)
Ärendebeskrivning

I november 2018 fastställde Socialnämnden sammanträdestiderna för socialnämndens 
arbetsutskott samt socialnämnden för 2019. I förslaget hade hänsyn tagits till 
kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges sammanträden under året.

Däremot visade det sig att många av arbetsutskottens sammanträden krockar med andra 
interna möten och utbildningar som är viktiga för flera av arbetsutskottets ledamöter att kunna 
delta vid. Därutöver ändrades några av regionfullmäktiges sammanträden sent, vilket lett till 
att Lekeberg fått ändra några sammanträden som då krockar med socialnämndens 
arbetsutskott. Därför föreslås nu ett antal förändringar av sammanträdestiderna.

De rödmarkerade datumen och klockslagen i tjänsteskrivelsen är de som har ändrats.

Förslag till beslut

Socialnämnden

Fastställer sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019
till vid följande tillfällen:

11 april kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
7 maj kl. 13:00-17:00
17 juni kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
7 augusti kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
20 augusti kl. 13:00-17:00
18 september kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
25 september kl. 8:00-12:00
29 oktober kl. 13:00-17:00
21 november kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
10 december kl. 13:00-17:00
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Protokoll 2019-03-20

Justerare signatur

Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet

På grund av krock med andra möten föreslås att sammanträdet den 11 april ändras till den 8 
april kl. 10.30 - 12:00

och sammanträdet den 17 juni föreslås att tiden ändras till kl. 9:00-12:00.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden

Fastställer sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019
till vid följande tillfällen:

8 april kl. 10:30-12:00 (endast individärenden)
7 maj kl. 13:00-17:00
17 juni kl. 9:00-12:00 (endast individärenden)
7 augusti kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
20 augusti kl. 13:00-17:00
18 september kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
25 september kl. 8:00-12:00
29 oktober kl. 13:00-17:00
21 november kl. 8:00-12:00 (endast individärenden)
10 december kl. 13:00-17:00

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reviderade sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2019 - 

(SON 18-200-4)
 §81 SON Sammanträdestider för socialnämnden 2019 - (SON 18-200-3)
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Samrådsyttrande över detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 
m.fl.

§30

SON 19-49

   



Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

Lagenligt skyddad natur      

Kommer projektet ge inverkan på:

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

b Natura 2000-område  

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

a Område av riksintresse för naturvård

b Område av riksintresse för kulturminnesvård

c Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet 

3 Högt naturvärde      

a Område som bedömts ha högt regionalt 
naturvärde (lst:s naturvårdsplan) eller ingår 
området i kommunens naturvårdsplan

b Område som utpekas i Skogsstyrelsens 
"Skogens pärlor", tex nyckelbiotop

4 Ekologiskt särskilt känsligt område 

a Område som bedömts vara ekologiskt särskilt 
känsligt (kommunens översiktsplan)

5 Skyddsområde för vattentäkt

a Inre skyddsområde

b Yttre skyddsområde

6 Skyddsavstånd 

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

a befintlig bebyggelse enligt rekommendationer i 
”Bättre plats för arbete” (OBS! Glöm ej djur-
hållning.)

b transport av farligt gods på väg/järnväg, enl. lst 
rapporter ”Riskhantering i detaljplane-
processen” (2006), 2003:15 ”Riskanalyser i 
detaljplane-processen”, 2003:4 ”Riktlinjer för 
riskanalyser som beslutsunderlag” och 2000:91 
”Riskhänsyn vid ny bebyggelse"

Behovsbedömning - Checklista för detaljplan

 1 (7)

Naturvärden och landskapsbild kommer 
påverkas. 

Planområdet ligger inom riksintresset för 
naturvård i form av Latorpsplatån men bedöms 
inte påverka riksintressets kärnvärden i någon 
större utsträckning.  

Inom planområdet finns ett utmarkerat område 
utifrån ängs- och betesmarksinventeringen 
(2011). Den ianspråkstagna ängsmarken 
bedöms delvis utgöra högt naturvärde. 

Hästhagar och hästhållning påverkas. Det 
bedöms dock föreligga tillräckligt 
skyddsavstånd föreslagen bostadsbebyggelse 
och gödselhantering/stall i området. 

Detaljplan för Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna)
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

7 Mark        

Kommer projektet att orsaka:

a Instabilitet i markförhållandena eller de 
geologiska grund-förhållandena; risk för skred, 
ras etc

b skada eller förändring av värdefull geologisk 
formation

c risk för erosion

d förändrade sedimentsförhållanden i vattendrag, 
sjö eller havsområde

e Har det aktuella området tidigare använts som 
tipp-/utfyllnadsplats eller dyl, varvid miljö- och 
hälso-farliga ämnen kan finnas lagrade i marken

8 Luft och klimat        

Kommer projektet att orsaka:

a väsentliga luftutsläpp eller försämring av 
luftkvalitén

b förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, 
temperatur eller klimat (regionalt eller lokalt)

c obehaglig lukt

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

 2 (7)

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

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

Sida 2 av 7



Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

b förändring av flödesriktningen för grundvattnet

c minskning av vattentillgången i yt- eller 
grundvattentäkt/brunn

d förändrade infiltrations-förhållanden, avrinning 
eller dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning

e förändring av ytvattenkvaliteten (bakt.,kemiskt, 
temperatur eller omblandning

f förändring av flöde eller riktning eller 
strömförhållanden i vattendrag, sjö eller hav

g att vattendom erfordras

h att gamla dikningsföretag påverkas

10 Vegetation        

Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändringar i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya växtarter

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

11 Djurliv        

Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändring i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya djurarter

d barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

e  försämring av jaktmarker

 3 (7)

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

Den större vattensalamandern ska beaktas 
genom planförslaget. 

Den större vattensalamandern ska beaktas i 
planförslaget.
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

f försämring av fiskevatten

12 Buller och vibrationer        

Kommer projektet att orsaka:

a ökning av nuvarande bullernivå

b störningar i form av vibrationer

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

13 Ljus och skarpt sken        

a Kommer projektet att orsaka nya ljussken som 
kan vara störande (bländande)

14 Mark- och vattenanvändning        

Kommer projektet att orsaka avsevärd föränd-
ring av mark och vattenanvändning i området

a nuvarande

b planerad

15 Hälsa och säkerhet        

Kommer projektet att orsaka:

a explosionsrisk

b  risk för att människor utsätts för joniserande 
strålning t.ex. radon

c risk för att människor utsätts för 
elektromagnetiska 
fält

d risk för hälsofara inklusive mental hälsa

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

f försämring för rörelsehindrade

g farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar

 4 (7)

Planförslaget kommer generera ökade 
bullernivåer men det bedöms inte överskrida 
gällande riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik. 

Planförslaget kommer generera ökade 
bullernivåer men det bedöms inte överskrida 
gällande riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik. 

Nuvarande markanvändning består i huvudsak 
av ängs- och åkermark. 

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

Hela Lannaområdet innehåller förhöjda 
radonförekomster i mark. 

Snarare förbättring genom att detaljplanen 
anpassas med trafiksäkra lösningar och nya 
föreslagna gc-vägar.
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

16 Landskapsbild        

Kommer projektet att:

a försämra någon vacker utsikt eller landskapsbild

b skapa för allmänheten obehaglig landskapsbild

c påverka ”gröna samband” (se 9d och 10d)

17  Rekreation , rörligt friluftsliv        

a Kommer projektet att försämra kvalitén eller 
kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, friluftsanläggning)

18 Kulturmiljö        

Kommer projektet att påverka:

a värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning 
till verksamhetsområdet

b fornlämningar

c kulturmiljön positivt i något avseende

d sammanhängande kulturmiljöer genom att skilja 
dem åt

19 Transporter/Kommunikationer        

a Kommer projektet att ge upphovtill betydande 
ökning av fordonstrafik

20 Naturresurser        

Kommer projektet att innebära:

a avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar 
naturresurs

b att mål och riktlinjer i grushållningsplanen 
motverkas

21 Miljöpåverkan från omgivningen        

a Kan befintlig miljöförstörande verksamhet 
i omgivningen ha negativ inverkan på projektet

 5 (7)

Påverkar landskapsbilden men bedöms inte 
vara betydande. 

Planförslaget ska snarare generera i 
förbättrade rekreationsmöjligheter och öka 
tillgängligheten i området. 

Det finns en registrerad fornlämning i form av 
en stensättning inom planområdet. 
Arkeologiska utgrävningar ska genomföras 
med anledning av planförslaget. 

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

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

22 Långsiktiga miljömål        

Finns det risk att projektet strider mot:

a centrala miljömål

b regionala miljömål

c lokala miljömål

23 Kretslopp        

Finns det risk att projektet åstadkommer effekter 
som strider mot de fyra kretsloppsvillkoren: 
1996-08-12

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

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

c Minskas eller skadas naturens mångfald

d Är resursomsättningen ineffektiv/ökar 
resursslöseriet

24 Additiva effekter        

a Har projektet effekter som var för sig är 
begränsade med tillsammans kan vara 
betydande

25 Kommunalt VA och värme        

Kommer projektet att anslutas till kommunalt:

a vatten

b avlopp

c fjärrvärme

 6 (7)

Planområdet avses anslutas till det kommunala 
VA-nätet.

Planområdet avses anslutas till det kommunala 
VA-nätet.
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Sammanfattning

Ort Datum

Namn

Titel

 7 (7)

Enligt 4 kap 34 § PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. För att klargöra detta ska en behovsbedömning göras enligt bil 2 och 4 i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Detta är en sådan behovsbedömning, och slutsatsen är att en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras. 

Fjugesta 2018-05-22

Jonas Kinell

Planarkitekt
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1

Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13 §220) fick Sydnärkes Byggförvaltning uppdraget 
att upprätta en detaljplan i inriktning mot att möjliggöra ny vägförbindelse, va-ledning 
och bostadsbebyggelse i området. Bifogat förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. 
Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och 
påverkan. Förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt 
fastighetsförteckning samt till kommunala insatser, myndigheter och övrigt berörda.

Tidigare har ett planförslag var föremål för samråd i november 2017. Efter samrådet 
har Lekebergs kommun bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för tre olika 
vägsträckningar av den tänkta vägförbindelsen i området ska utredas. Upprättad MKB har 
varit avgörande för val av vägalternativ för den planerade vägförbindelsen. Tre alternativa 
vägsträckningar har studerats, dessa benämns gul väg, röd väg och blå väg i MKB:n. 
Sammantaget hade röd och blå väg minst miljöpåverkan. Lekebergs kommun har valt att gå 
vidare med röd väg i det fortsatta arbetet - detta vägalternativ har övergripande infrastrukturella 
fördelar gentemot blå väg genom att befintlig vägbank för Skrantåsvägen kan användas och att 
korsningspunkten vid Vretavägen/Hidingevägen kan bibehållas. De synpunkter som kommit in 
under genomfört samråd i november 2017 besvaras i samrådsredogörelse 1 (samrådsredogörelse 
2 avses upprättas efter det nya samrådet). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny vägförbindelse mellan väg 566 och väg 204 
i Hidinge-Lanna. Detaljplanen möjliggör även bostäder i form av friliggande enbostadshus 
i anslutning till den föreslagna vägen. Planförslaget avviker delvis mot den fördjupade 
översiktsplanen för Vintrosa-Lanna.

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på:
Kommunhuset, receptionen, Bangatan 7 Fjugesta 
www.sydnarkebygg.se

Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Sydnärkes Byggförvaltning:
namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
tel nr 0583-810 00

Samrådstiden pågår 25 februari - 31 mars 2019. Eventuella synpunkter ska 
ha inkommit senast den 31 mars.

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du 
representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga 
beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter 
finns.

Se vart synpunkter skickas och vem som besvarar eventuella frågor om detaljplanen på baksidan.

samråd
detaljplan för fastighet h id inge-lanna 1:89 m.fl. 
(södra lanna) 
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Synpunkter framförs skriftligt till:   

Postadress     E-post
Lekebergs kommun     information.lekeberg@lekeberg.se
Kommunstyrelsen
716 81 Fjugesta

Eventuella frågor ställs till:

Till och med den 8 mars

Jonas Kinell    
Planarkitekt     
0583-820 80     
jonas.kinell@sydnarkebygg.se

Efter den 8 mars 

Patrik Igelström
Planarkitekt
0583-820 52
patrik.igelstrom@sydnarkebygg.se

Lars Johansson 
Förvaltningschef 
0583-820 51
lars.johansson@sydnarkebygg.se       
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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAGET
Lekebergs kommun har gett WSP i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för tre
olika sträckningar av en ny vägförbindelse i Lanna. Denna miljökonsekvensbeskrivning ska sedan
ligga till grund för val av vilket vägalternativ som ska väljas för den nya vägförbindelsen och för vilket
ett förslag till detaljplan kommer att upprättas.

Upprättandet av denna miljökonsekvensbeskrivning regleras inte formellt av miljöbalkens regelverk
men tillämpliga bestämmelser i 6 kap miljöbalken samt i miljöbedömningsförordningen (2017:966) har
ändå använts som utgångspunkt i arbetet med att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen.

I arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen har följande personer deltagit:

Eva Thelin, uppdragsansvarig, bullerberäkningar mm

Mia Jameson, bitr. uppdragsansvarig, samrådsunderlag mm

Marina Östergren, naturvärdesinventering

Frida Blomér, vattenfrågor

Ann-Charlotte Carlström, mark och rödfyr, hästverksamheter

Line Holgersson, GIS

Karin Thedéen, granskning

1.2 BAKGRUND
Lekebergs kommun har bedömt att det behövs en ny vägförbindelse mellan Hidingevägen (väg 566)
och väg 204 för att avlasta det befintliga vägnätet i Lanna. Bakgrunden är den övergripande
trafikutredningen för Hidinge-Lanna som genomfördes av Sweco 2012. I trafikutredningen framkom
det att en ny vägförbindelse mellan väg 566 och väg 562 (väg 562 ansluter vidare mot väg 204)
behövs för att avlasta trafiken i området.

Kommunstyrelsen i Lekbergs kommun gav den 13 december 2016 Sydnärkes byggförvaltning
uppdraget att upprätta en detaljplan i inriktning mot att möjliggöra ny vägförbindelse, va-ledning och
bostadsbebyggelse i området. Ett detaljplaneförslag upprättades och remissförfarande har skett.

Under remissförfarandet framkom så många synpunkter att kommunen bedömde att det behövdes en
mer detaljerad utredning av olika alternativa vägsträckningar. Utredningen ska beskriva de
miljökonsekvenser de olika alternativen medför.

1.3 STUDERADE ALTERNATIV
Tre alternativa vägsträckningar har studerats. Alternativen har benämnts:

· Gul väg
· Röd väg
· Blå väg

Samtliga alternativ har en gemensam sträckning i sin södra del, d.v.s. den del som sedan ansluter till
väg 562. Fortsättningsvis i MKBn benämns de olika alternativen som Gul väg, Röd väg och Blå väg
och i varje alternativ inkluderas den södra delen som del av alternativet.
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De olika vägalternativens ordningsföljd innebär i sig inget ställningstagande till vilket alternativ som är
mest eller minst fördelaktigt ur olika aspekter.

De olika alternativens sträckningar framgår i Figur 1.

Figur 1: De studerade vägalternativens sträckningar.
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1.4 SAMRÅD
Ett informellt avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen i Örebro län den 20 juni 2018. Inför
samrådet har ett samrådsunderlag tagits fram. I samrådet deltog följande personer:

Helena Siegert, Länsstyrelsen
Anders Kritz, Länsstyrelsen
Lena Lundkvist, Länsstyrelsen
Marie Larsson, Länsstyrelsen,
Jonas Kinell, Sydnärkes byggförvaltning
Mia Jameson, WSP Sverige AB

Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter:

· Påverkan på riksintressevärdena behöver redovisas
· Påverkan på markanvändningen behöver redovisas (brukad åkermark, naturbetesmark, ev.

hästhållning och ev. påverkan på betesdjuren/möjligheterna att beta naturbetesmarker)
· Påverkan på landskapet, upplevelsen av landskapet behöver belysas
· Om bullerberäkningarna visar att gränsvärden/riktvärden överstigs behöver beräkningar göras

som visar effekter av bullerskyddsåtgärder (bullervall, skärm)
· Arkeologisk utredning etapp 2 behöver göras med provgrävning, gäller för alla de tre

alternativen. Hällkistan i området skulle kunna göras mer tillgänglig i vissa alternativ.
Eventuellt skulle det kunna finnas möjligheter att genomföra vissa restaureringar med statliga
medel.

Synpunkterna har beaktats vid upprättandet av denna handling.

1.5 SAMMANFATTNING
De tre vägalternativens påverkan på människors hälsa och miljö, vilket redovisas i denna rapport, kan
sammanfattningsvis beskrivas enligt följande:

Kommunala planer: Enligt kommunens översiktsplan ska utvecklingen i det aktuella området ske så att
de värden som riksintresset för naturvård vill värna stärks, samtidigt som den fördjupade
översiktsplanen för Vintrosa-Lanna följs. Detta innebär att all exploatering av området ska göras så att
inte de värden som ligger till grund för riksintresset skadas påtagligt. Enligt den fördjupade
grönstrukturplanen är spridningsvägar för olika arter av stor betydelse och fortsatt bete inom delar av
det aktuella området viktigt. Gul väg är det vägalternativ som på minst fördelaktigt sätt uppfyller de
kommunala planerna.

Riksintresset Latorpsplatån: Riksintressevärdet odlingslandskap påverkas i alla tre alternativen
eftersom jordbruksmark tas i anspråk för väg. För alternativet Gul väg kan påverkan anses påtaglig.
Övriga riksintressevärden påverkas inte.

Miljökvalitetsnormer: Inget av alternativen medför risk för att de miljökvalitetsnormer som är relevanta i
sammanhanget inte kommer att uppnås.

Naturmiljö: Alla alternativ innebär att naturmark påverkas. Alternativet Gul väg har störst påverkan på
naturmark med högre naturvärden och på biotopskyddade områden, dessutom försvåras fortsatt bete
på grund av att jordbruksskiften delas.

Kulturmiljö: Inför byggande av väg krävs utredningar av kulturmiljölämningar, vilket innebär ökad
kunskap om dessa. Denna ökade kunskap är relevant i alla tre alternativen. I alternativen Gul väg och
Blå väg finns möjlighet att öka tillgängligheten till en fornlämning i området. Detta kan också innebära
att fornlämningen, som tidigare skadats, genomgår viss återställning.
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Landskapsbild: Landskapsbilden bedöms inte påverkas i någon omfattning i alternativen Röd väg och
Blå väg, då dessa alternativ dras i gränser mellan olika markanvändningar. Alternativet Gul väg dras
dock igenom odlingslandskapet och får då viss påverkan på landskapsbilden.

Markanvändning: Jordbruksmark tas i anspråk för väg i alla alternativen. I alternativ Gul väg skär
vägen genom befintliga skiften, vilket bland annat kan innebära svårigheter att hålla områden fortsatt
betade. Inget av alternativen påverkar områden med rödfyr eller förorenad mark.

Rekreation och friluftsliv: Uppförandet av vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204 innebär
ökade möjligheter att transportera sig till fots eller med cykel mellan dessa vägar. Detta är likvärdigt
mellan de tre alternativen.

Buller: Vägtrafik längs de tre sträckningarna innebär en tillkommande bullerkälla, även om gällande
riktvärden för buller från vägar, 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad, inte överskrids
i något av alternativen. För att klara riktvärdet 50 dBA för uteplats krävs uppförande av
bullerreducerande skärmar vid ett fåtal enskilda fastigheter vid samtliga alternativ.

Vatten: Inget av alternativen innebär någon risk för förorening av grund- eller ytvatten eller påverkan
på ytvattenflöden.

Luft: Uppförandet av vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204 innebär att transportsträckan
mellan de två vägarna minskar och att utsläppen från trafiken därmed också minskar.

Gul väg bedöms vara det totalt sett minst fördelaktiga alternativet utifrån de bedömda aspekterna.

Röd väg och Blå väg orsakar en miljöpåverkan som är relativt lika. Blå väg har en något större
påverkan på naturmiljön eftersom den påverkar större yta mark som har högre naturvärden än den
mark som påverkas för Röd väg. Blå väg innebär möjligheter att tillgängliggöra den för trakten
ovanliga fornlämningen som finns där, denna möjlighet finns inte för Röd väg. Röd väg kommer till
större del än de övriga alternativen att följa befintlig väg.
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2 METOD FÖR
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN

2.1 AVGRÄNSNING
En avgränsning av innehållet i MKBn innebär en fokusering på väsentliga frågor och miljöeffekter som
ska konsekvensbedömas. De miljöeffekter som bedömts väsentliga och som beskrivs i denna MKB är:
de olika vägalternativens påverkan på riksintresset Latorpsplatån, miljökvalitetsnormer, naturmiljö,
kulturmiljö, landskapsbild, pågående markanvändning, hästverksamhet, buller, vatten och luft.

Geografiskt har konsekvensbedömningen i huvudsak avgränsats till det område som är direkt berört
av de aktuella vägalternativen, se Figur 1.

2.2 BEDÖMNINGSGRUNDER
Utgångspunkten i föreliggande MKB är att redovisa utredda alternativs miljöeffekter utifrån ett ”värsta
fall-scenario”. Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar
som här benämns som bedömningsgrunder.

Genom att tillämpa bedömningsgrunderna kan de utredda alternativens miljöeffekter sättas i relation
till respektive effekts värde.

I föreliggande MKB används begreppen påverkan, konsekvens och åtgärd.

Med påverkan avses den förändring av miljö- och hälsoeffekter som de olika alternativen bedöms
medföra i jämförelse med nuvarande förhållanden, även kallat nollalternativ.

Med konsekvens avses resultatet av påverkan och graden av påverkan. Påverkan och/eller
konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till miljöeffektens värde, men kan
också ställas i relation till nationella, regionala och lokala miljömål, miljökvalitetsnormer samt nationella
riktvärden, gränsvärden och gällande praxis.

För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås vid behov olika åtgärder,
skyddsåtgärder.

Bedömningen görs genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den planerade
åtgärdens omfattning.

Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala; positiv konsekvens, ingen konsekvens, liten
negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens, se nedan tabell 1.
Bedömningen görs i förhållande till nollalternativet.
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Tabell 1. Bedömningsgrunder

Positiv
konsekvens

Verksamheten medför en
förbättring för människans
hälsa och/eller miljö som ges
vikt vid bedömning mellan
värden/aspekter.

- Verksamheten bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i
miljömålens riktning.

Obetydlig
konsekvens

Verksamheten bedöms inte
medföra någon effekt, antingen
positiv eller negativ, på
värdet/aspekten.

- Inga relevanta objekt i området som kan påverkas.
- Ingen uppenbar effekt på relevanta objekt.

Liten negativ
konsekvens

Verksamheten bedöms endast
medföra negativ påverkan av
mindre art och omfattning som
inte innebär någon betydande
försämring eller skada av
värdet/aspekten.

- Vanligt förekommande påverkan.
- Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss

påverkan.
- Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och

rekommendationer.

Måttlig
negativ
konsekvens

Verksamheten bedöms
medföra påverkan av måttlig art
och omfattning som innebär en
försämring av eller mindre
skada på värdet/aspekten.

- Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden.
- Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en

tydlig/förhållandevis stor konsekvens, men i förhållande till
miljönyttan med föreslagen verksamhet eller i förhållande
till en åtgärd som vidtas för att mildra konsekvensen så
kan konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig.

Stor negativ
konsekvens

Verksamheten bedöms
medföra påverkan av större art
och omfattning som innebär en
allvarlig försämring av eller
skada på värdet/aspekten.

- Påverkan på ett unikt värde.
- För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar

konsekvenserna kan dessa istället komma att bedömas
som måttlig eller liten negativ konsekvens.

2.3 NOLLALTERNATIV
Miljökonsekvenserna för de studerade alternativen jämförs med rådande miljöförhållanden, ett s.k.
nollalternativ. Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som avser situationen om ingen förändring av
vägnätet i området utförs.
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3 ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING

Det område där miljökonsekvenserna av de tre vägalternativen ska utredas ligger mellan väg 566 och
562. Det aktuella området är inringat i Figur 2.

Figur 2: Område där de tre studerade vägsträckningsalternativen är belägna, markerad med svart ruta. (Lantmäteriet 2018)

Det område som berörs av de aktuella alternativen utgörs av jordbruksmark och omges av
bostadsbebyggelse i form av både jordbruks- och villafastigheter.

3.1 PLANER

3.1.1 Översiktsplan
Lekebergs kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2014.  I översiktsplanen
finns några specifika ställningstaganden som rör Hidinge-Lanna-området:

· Riksintresset Latorpsplatån ska beaktas vid fysisk planering, bygglovsgivning och annat
tillståndsförfarande.

· Vidare exploatering av Lanna ska bygga på den fördjupade översiktsplanen för området.
· Utvecklingen i Lanna-Hidingeområdet ska ske på ett sätt så att de värden som riksintresset för

naturvård vill värna stärks samtidigt som den fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-Lanna
följs.
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3.1.2 Fördjupad översiktsplan
Tillsammans med Örebro kommun har Lekebergs kommun utarbetat en fördjupad översiktsplan för
Vintrosa-Lanna, planen är antagen av kommunfullmäktige i Lekeberg den 13 juni 2012.

Den fördjupade översiktsplanen är utformad så att all exploatering av området ska göras så att inte de
värden som ligger till grund för riksintresset skadas påtagligt.

3.1.3 Detaljplaner
Inom Hidinge-Lannaområdet finns flera olika detaljplaner. Det aktuella området där de tre
vägalternativen är belägna ligger inom det preliminära planområdet för Hidinge-Lanna 1:89, se Figur
3.

Figur 3: Detaljplaner i Hidinge-Lanna-området.

3.1.4 Övrig planering
En fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-Lanna-området har upprättats och remissbehandlats.
Planen är dock inte formellt fastställd.

Område 7 i grönstrukturplanen – Skrantås åker – ligger inom det område där vägdragningar avses
studeras. Av grönstrukturplanen framgår följande: ”Området har tidigare identifierats i
Jordbruksverkets ängs- och betesmarkinventering och är idag en svagt hävdad betesmark på torrare
mark med god förekomst av hävdgynnade arter som brudbröd, gråfibbla, rödkämpar, svartkämpar,
bockrot och gullviva.

Fortsatt och ökat betestryck är viktigt för bevarande och fortsatt positiv utveckling av områdets
naturvärden.
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Föreslagna åtgärder

§ Bibehåll och utöka hävden
§ Utveckla detaljplanelagda grönområden genom att skapa småbiotoper för spridning av arter

mot Vreta och Asklunda”

3.2 RIKSINTRESSEN
Hidinge-Lanna-området utgör den sydligaste delen av riksintresset ”Latorpsplatån”, riksintresse för
naturvård enligt bestämmelser i 3 kap 6 § miljöbalken. Riksintressevärdena geovetenskap,
odlingslandskap och ädellövskog ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada naturmiljön. Förutsättningarna för bevarande av riksintressevärdena är enligt Länsstyrelsens
registerblad följande:

”Återstående ädellövbestånd måste skyddas från omföring till barrskog och markexploatering för
bebyggelse. Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av
landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden kan
påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark,
energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar,
vägdragningar.”

Figur 4: Riksintresset Latorpsplatån. Det område där de tre vägalternativen är lokaliserade ligger inom det blåmarkerade
utredningsområdet. Bild ur Fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-Lanna.
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Figur 5: Riksintressen i förhållande till utredningsområdet

3.3 SKYDDADE OMRÅDEN
Inom det aktuella utredningsområdet finns inga kända områden som är skyddade enligt
bestämmelserna i 7 kap miljöbalken, exempelvis naturreservat.

Inom utredningsområdet har 13 odlingsrösen och två stenmurar identifierats i samband med
genomförd naturvärdesinventering. En av stenmurarna är delvis raserad och osymmetrisk medan den
andra stenmuren är fint bevarad. Dessa omfattas av det generella biotopskyddet enligt
bestämmelserna i 7 kap 11 § miljöbalken och 5 § i förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken mm.

Ett dike har också påträffats, denna har inte fuktig markyta och hyser inte fuktighetskrävande
vegetation varför det inte bedöms omfattas av det generella biotopskyddet.

3.4 NATURVÄRDEN
Skrantås åker, som ligger mitt i det aktuella området, har vid den naturinventering som genomförts
under 2017 bedömts ha ”visst naturvärde” enligt SIS-standardmetodik för naturvärdesinventering.
Nordväst om Hidinge skola finns ett område klassat som naturreservat.
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Figur 6: Områden med identifierade naturvärden

En mer detaljerad naturvärdesinventering har utförts under 2018, se BILAGA 1. Vid denna inventering
har naturvärdena inom Skrantås åker bedömts vara högre än vid den föregående inventeringen.
Några ytterligare områden med vissa naturvärden har också identifierats. Samtliga dessa fyra
områden utgörs av tidigare naturbetesmarker som numera är svagt hävdade.
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Figur 7: Naturvärdesobjekt identifierade och klassificerade vid naturvärdesinventering 2018.
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3.5 KULTURMILJÖ
Inom Hidinge-Lanna-området finns flera olika områden som är av intresse ur kulturmiljösynpunkt. Det
område där vägalternativen avses studeras hyser dock enbart en känd fornlämning. Det aktuella
området har markerats översiktligt, se Figur 8.

Figur 8: Kulturvärden i Hidinge-Lanna-området.

Det berörda området har utgjort fastmark sedan många tusen år tillbaka och fynd av kulturhistoriska
lämningar har gjorts vid olika utredningar i närliggande områden. Det är därför inte osannolikt att det
kan finnas hittills okända fornlämningar i området. Arkeologisk utredning etapp 1 har tidigare gjorts i
området, vilket innebär översiktliga studier. För att få en mer detaljerad kunskap kommer arkeologisk
utredning etapp 2 att behöva göras med provgrävning. Detta gäller för alla de tre alternativa
vägsträckningarna.

3.6  MARKANVÄNDNING
Inom det aktuella utredningsområdet finns åkermark, igenväxande naturbetesmarker och betad mark
samt befintlig och planerad bostadsbebyggelse.

Inventering av förekomst av hästrelaterad verksamhet (stall, gödselhantering, betesmark och ridvägar)
utfördes genom besök och intervjuer den 24 september 2018. Två hästgårdar finns inom det
föreslagna vägområdet i områdets södra resp. norra del. Sammanlagt finns nio hästar som är
beroende av betesmark i området. Det finns även två olika områden (se Figur ) med åker som brukas
aktivt med olika grödor.
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Figur 9: Markanvändning inom utredningsområdet.
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4 KONSEKVENSBEDÖMNING

Följande kapitel redovisar dels förutsättningar för planerad verksamhet, dels den påverkan och de
konsekvenser som bedöms uppstå på miljön och människors hälsa till följd av planerad verksamhet.
Konsekvensbedömningen är uppdelad i sektioner för respektive aspekt. En jämförelse görs med
nuvarande förhållanden/nollalternativet.

Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar.
Påverkansgraden beskrivs i denna MKB utifrån en femgradig skala; positiv konsekvens, obetydlig
konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens, se
tabell 2. Se även avsnitt 2.2 Bedömningsgrunder.

Tabell 2: Symbolförklaring bedömningsgrunder.

Positiv
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

4.1 RIKSINTRESSET LATORPSPLATÅN
Det område där de tre vägalternativen finns ligger i södra delen av den så kallade ”Latorpsplatån” -
Närkes enda platåberg. Här ligger sedimentära bergarter från kambrium-ordovicium lagrade ovanpå
urberget. Överst finns kalksten som generellt sett ger en tydlig positiv effekt på växtlighetens
artrikedom och frodighet. Latorpsplatån reser sig drygt 50 meter över omgivande landskap. Det
aktuella området ligger uppe på själva platån där höjdskillnaderna är relativt små med ett svagt
kuperat och mjukt landskap.

Latorpsplatån är riksintresse för naturvård enligt bestämmelser i 3 kap 6 § miljöbalken. Detta innebär
att riksintressevärdena så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
naturmiljön. Enligt Länsstyrelsens beskrivning av riksintresset är riksintressevärdena geovetenskap,
odlingslandskap och ädellövskog.

I det område där de tre studerade vägalternativen ligger är det framför allt riksintressevärdet
odlingslandskapet som kan påverkas av nya vägdragningar. Områdets värde som odlingslandskap
med ängs- och betesmarker inom Hidinge-Lannaområdet är som helhet starkt försämrat och på väg
att försvinna helt. Förutsättningar för bevarande av riksintressets värden är bl.a. fortsatt jordbruk med
åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift, skötsel av landskapselement, restaurering av igenvuxna ängar
och naturbetesmarker samt bevarande av ädellövskogsbestånd.

Odlingslandskapet inom det aktuella området utgörs av åkermark, områden som betas av hästar samt
tidigare betesmarker som nu är under igenväxning. Det finns ingen legal möjlighet att kräva att svagt
hävdade betesmarker ska hävdas bättre och detta förhållande påverkas inte av om något av
vägalternativen kommer till stånd eller inte. Däremot kommer odlingsmark att tas i anspråk i samtliga
tre alternativ, vilket innebär att alla alternativ innebär en påverkan på riksintresset jämfört med
nuvarande förhållanden.

I alternativen Röd väg och Blå väg påverkas odlingslandskapet genom att mark i nära anslutning till
redan exploaterad mark (bebyggelse och vägar) tas i anspråk. Vid alternativ Gul väg kommer vägen
att skära igenom en del av odlingslandskapet. Påverkan på odlingslandskapet bedöms vara lägre om
det sker i anslutning till tidigare exploaterad mark.
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Tabell 3: Konsekvensbedömning gällande riksintresset Latorpsplatån för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens

4.2 MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer utfärdas med stöd av 5 kap miljöbalken och avser kvaliteten på mark, vatten, luft
eller miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön, eller för att
avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer finns för
närvarande utfärdade för bl.a. luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten och ytvatten.

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns föreskrifter om högsta halt av vissa ämnen i luft, bl.a.
kvävedioxid, kväveoxider, kolmonoxid och ozon. Vägtrafik bidrar till utsläpp eller bildande av flera av
dessa ämnen. I det aktuella området förekommer inte utsläpp från exempelvis industriprocesser eller
förbränningsanläggningar som medför risk för att miljökvalitetsnormerna ska kunna överskridas.
Trafiken i området är inte heller av den omfattningen att normerna kan komma att överskridas.

Antalet fordon som trafikerar vägarna i området ligger under tre miljoner fordon per år och enligt
förordning (2004:675) om omgivningsbuller krävs därför inte regelbunden kartering av
omgivningsbuller eller framtagande av åtgärdsprogram.

Under det aktuella området finns del av grundvattenförekomsten Garphyttan-Vintrosa (SE657320-
145137). Detta är en sedimentär bergförekomst med bedömd uttagningsmöjlighet på 2 000 – 6 000
l/h. Den kemiska grundvattenstatusen och den kvantitativa statusen är goda, vilket innebär att de
beslutade miljökvalitetsnormerna uppnås. De tre vägalternativen bedöms inte medföra någon risk för
att den kemiska eller den kvantitativa statusen ska påverkas.

Vatten som avrinner från det aktuella området kommer så småningom att nå vattenförekomsten
Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka (SE656913-145448). För denna vattenförekomst
finns miljökvalitetsnormer utfärdade, vilka innebär att god ekologisk status ska uppnås 2027 och att
kvalitetskravet är god kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska statusen är måttlig och god kemisk status
uppnås ej. Svartån ligger ca 3 km söder om utredningsområdet. Det kommer inte att ske någon
direktavrinning till Svartån från området och det bedöms inte finnas någon risk för att vare sig
nuvarande förhållanden eller de framtida vägalternativen påverkar möjligheten att uppnå gällande
miljökvalitetsnormer.

Inga av de vattendrag som finns i närområdet berörs av bestämmelserna i förordningen (2001:554)
om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.

Vid en jämförelse med nuvarande förhållanden bedöms inget av tre vägalternativen medföra någon
förändrad påverkan på möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnormer.

Tabell 4: Konsekvensbedömning gällande påverkan påmiljökvalitetsnormer för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens
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4.3 NATURMILJÖ
Utredningsområdet utgörs i huvudsak av jordbruksmark. En naturvärdesinventering enligt Svensk
standard (SIS 199000:2014) genomfördes för utredningsområdet den 28 maj samt 1 juni 2018, se
BILAGA 1.

Ett avgränsat område inom utredningsområdet är utpekat i den nationella ängs- och
betesmarksinventeringen. Detta område har vid naturvärdesinventeringen bedömts ha ”påtagligt
naturvärde” (klass 3). Ytterligare tre mindre områden har kvar den hävdgynnade floran som är typisk
för ängs- och betesmarkerna i området. Dessa tre områden har bedömts ha ”visst naturvärde” (klass
4). Lokaliseringen av dessa objekt framgår av Figur 7, se avsnitt 3.4. Samtliga av dessa objekt är
under igenväxning av främst ädellöv som ek, ask, alm och lönn.

Utifrån resultaten i naturvärdesinventeringen bedöms Röd väg vara det mest fördelaktiga alternativet
om vägen anläggs söder om område 1. Vägalternativet innebär dock att en öppning måste tas i en
biotopskyddad stenmur, vilket kräver biotopskyddsdispens.

Gul väg och Blå väg innebär ingrepp i område 1 d.v.s. i två Natura 2000-naturtyper (dock ej Natura
2000-områden) vilka har dålig bevarandestatus i regionen. Gul väg bedöms vara det minst
fördelaktiga alternativet eftersom flera biotopskyddade odlingsrösen och en stenmur måste tas bort.
Alternativet innebär även att ingrepp sker i de delar av område 3 och 4 som är minst igenväxta och
som har flest naturvärdesarter och högst biotopvärde. Blå väg innebär att endast ett odlingsröse samt
den delen av område 3 och 4 som är mest igenväxt och har lägst biotop- och artvärde berörs. Alla tre
alternativ innebär en påverkan på naturmiljö jämfört med nuvarande förhållanden.

Tabell 5: Konsekvensbedömning gällande påverkan på naturmiljön för de tre vägalternativen

Gul väg Röd väg Blå väg

Måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens

4.4 KULTURMILJÖ
Inom utredningsområdet finns en hällkista belägen på en åkerholme inom fastigheten Hidinge Lanna
1:92, se Figur 8. Hällkistan omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen och åkerholmen omfattas av
generellt biotopskydd enligt miljöbalkens regelverk. Hällkistan är, enligt uppgifter hos
Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök, en hällkista i stensättning som delvis har skadats då den
brukats som stentäkt på 60-talet.

Ytterligare kulturhistoriska lämningar kan finnas i området, Länsstyrelsen har meddelat att den
arkeologiska utredningen etapp 1 ska följas upp av etapp 2 med provgrävning. Alla tre alternativa
vägsträckningar omfattas av detta.

Om det blir aktuellt att gå vidare med planeringen av en ny väg i området kommer provgrävningar att
göras, vilket innebär att kunskapen om eventuella fornlämningar i området ökar. Skulle fornlämningar
som kan komma att påverkas av en vägdragning identifieras, måste dessa undersökas genom en s.k.
arkeologisk undersökning som innebär att fornlämningen dokumenteras och sedan ev. tas bort.

Gul väg och Blå väg har en sträckning nära den kända hällkistan. Väljs något av dessa alternativ kan
hällkistan göras mer tillgänglig för allmänheten än idag, exempelvis genom att anordna
parkeringsmöjligheter i närheten av fornlämningen. Länsstyrelsen har framfört att det då skulle kunna
finnas vissa möjligheter att med statliga medel genomföra restaurering av hällkistan.
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Anläggandet av en väg inom utredningsområdet skulle medföra att kunskapen om eventuella
fornlämningar öka genom de undersökningar som då krävs enligt kulturmiljölagstiftningen.

Vid en jämförelse med nuvarande förhållanden bedöms inget av de tre vägalternativ innebära en
negativ konsekvens ur kultursynpunkt. Gul väg och Blå väg bedöms bidra något starkare till en positiv
konsekvens än Röd väg, eftersom kunskapen om ett känt fornminne kan ökas.

Tabell 6: Konsekvensbedömning gällande påverkan på kulturmiljön för de tre vägalternativen

Gul väg  Röd väg Blå väg

Positiv konsekvens Obetydlig konsekvens Positiv konsekvens

4.5 LANDSKAPSBILD
Häradsekonomiska kartan från 1867 visar att Lannaområdet var ett småskaligt jordbrukslandskap med
gott om små och flikiga åkertegar, en del ängs- och betesmarker samt rikligt bestånd av lövträd uppe
på platån. På de 150 år som gått sedan dess har hävden på de flesta ängs- och betesmarkerna som
då fanns upphört. Många åkertegar lagts igen eller planterats med gran, och ganska stora delar av det
gamla odlingslandskapet har tagits i anspråk för byggnation. I och med detta har bilden av Hidinge-
Lanna-området som ett småskaligt jordbrukslandskap förändrats.

I det aktuella utredningsområdet finns dock delar av det småskaliga jordbrukslandskapet kvar.
Utsikten över området från vägarna i norr och söder skyms av träd och erbjuder inga öppna vyer med
utsikt över stora områden.

Gul väg innebär en viss påverkan på landskapsbilden då den skär tvärs igenom ett delvis trädbevuxet
område som då delas i två delar.

Vid en jämförelse med nuvarande förhållanden bedöms inget av vägalternativen påverka
landskapsbilden eller upplevelsen av landskapets småskalighet i någon större omfattning.

Tabell 7: Konsekvensbedömning gällande påverkan på landskapsbilden för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Liten negativ konsekvens Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens

4.6 MARKANVÄNDNING
Inom det aktuella inventeringsområdet finns åkermark, igenväxande naturbetesmarker och betad
mark. Den brukade åkermarken finns både i områdets södra och norra delar.

4.6.1 Hästhållning
Hästar från två hästgårdar upprätthåller betet i området, dels i södra delen på fastigheten Hidinge-
Lanna 1:90 (Ängagården), dels i norra delen främst på fastigheterna Hidinge-Lanna 1:28 och 1:92
(Skrantåsgården), se Figur 9.
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Ängagården: Två hästar är för närvarande knutna till
gården. Hästarna går på bete på båda sidor om vägen
som går upp mot gården. Gödsel från stallet samlas i
en container vilken är placerad på gårdsplan norr om
stallet. Containern töms av extern entreprenör så snart
den är full. Ventilationen från stallet går rakt upp via en
skorsten i mitten av stallbyggnaden. På fastigheterna
norr om stallet finns tre nybyggda villor, den närmaste
villan ligger ca 25 meter från stallet och
gödselhanteringen.

Skrantåsgården: Tre till sju hästar är knutna till
gården beroende på årstid. Gödsel från stallet samlas
på en gödselplatta norr om stallet. Plattan töms av
extern entreprenör varje vår. Stallet ventileras åt tre
håll (ej söderut mot det egna bostadshuset). Närmast
belägna fastighet ligger knappt hundra meter från
stallet och gödselhanteringen.

Figur 10: Beteshage Ängagården

Ridvägar: Det finns enligt uppgift inga speciellt iordninggjorda ridvägar i området utan man använder
de vägar och stigar som finns i varierande omfattning.

Generellt gäller att ju längre avståndet är mellan djurhållning och bebyggelse desto mindre är risken
att omgivningen ska påverkas. Antalet hästar och placering av gödselstackar har också betydelse för
risken för olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas av vind, topografi och
vegetation.  Bebyggelse som befinner sig i vindriktningen från djurhållning riskerar att i större
utsträckning drabbas av olägenheter än annan bebyggelse. Särskilt i en öppen terräng kan vinden föra
med sig lukt, damm och allergen en längre sträcka. Vad gäller bedömningen av de besvär som
hästhållning kan befaras medföra så har detta tidigare beaktats främst genom skyddsavstånd, vars
längd grundats på risken för spridning av allergen. Senare tids forskning har dock visat att allergen i
huvudsak sprids kontaktvägen och inte någon längre sträcka via luft. Istället är det andra
omständigheter som är av betydelse, såsom bebyggelsemiljö, verksamhetens art och omfattning samt
lokala förhållanden. Generellt bör djurhållning, och dess omgivningspåverkan, i högre grad vara
acceptabel i landsbygdsmiljö än i miljöer där sådan verksamhet normalt inte förekommer. Vid
jämförelse mellan de olika vägalternativen bör hänsyn tas till att betesmarken kan hållas samlad,
fragmentering av betesmark bör undvikas i största möjliga mån.

Gul väg genererar störst påverkan på hästhållningen då detta alternativ skär rakt genom
betesmarkerna på Skrantåsgården, vilket i hög grad försvårar en rationell beteshållning för de sju
hästar som hålls på bete. Blå väg innebär en minskning på ca 10-15 % av Skrantagårdens betesareal,
den bedöms dock inte begränsa en rationell beteshållning i lika stor utsträckning som Gul väg. Röd
väg bedöms ge den minsta påverkan gällande betesmarkerna av de tre aktuella alternativen.

Då det inte finns några speciellt anlagda ridvägar i området används istället befintliga vägar och stigar.
Ett ökat trafikflöde genom området kan därför innebära en ökad olycksrisk.

Gödselhanteringen kommer inte att påverkas av de föreslagna vägsträckningarna. Hästgödseln
kommer även fortsättningsvis att omhändertas av extern entreprenör och fastigheternas tillgänglighet
förändras endast marginellt.

Alla tre alternativ innebär en påverkan på hästhållningen jämfört med nuvarande förhållanden.
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Tabell 8: Konsekvensbedömning gällande påverkan på markanvändningen – hästhållning - för de tre vägalternativen.

4.6.2 Förorenad mark
Upplag av rödfyr förekommer inte inom någon av de alternativa vägsträckningarna eller i övriga
utredningsområdet. Strax utanför utredningsområdet, invid väg 204 och bredvid infarten till Lanna,
finns ett gammalt skifferbrott och ett rödfyrsupplag inom fastigheten Lanna 1:74 (Haga). Avstånden
från upplagets mittpunkt till väg 204 uppskattas till ca 70 meter och ca 50 meter till Lannavägen.

Rödfyr kan ha använts som fyllning i exempelvis befintliga vägar inom området, dock är det okänt om
detta skett.

Inga kända förorenade platser förekommer inom det aktuella utredningsområdet enligt Länsstyrelsens
WebbGIS.

Tabell 9: Konsekvensbedömning gällande påverkan på markanvändningen – förorenad mark - för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens

4.7 REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Inom det aktuella området finns inte några anordnade friluftsanläggningar, förutom en gång- och
cykelväg som ligger väster om väg 566.

Vid alla de tre vägalternativen kommer en särskild gång- och cykelbana att anordnas i anslutning till
nybyggd väg. Detta innebär att möjligheterna att gå eller cykla mellan väg 566 och väg 204 på särskild
anordnad bana förbättras i alla tre alternativen jämfört med nuvarande förhållanden.

Tabell 10: Konsekvensbedömning gällande påverkan på rekreation och friluftsliv för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Positiv konsekvens Positiv konsekvens Positiv konsekvens

Gul väg Röd väg Blå väg

Stor negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Måttlig konsekvens
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4.8 BULLER

4.8.1 Beräknade värden
En bullerutredning har utförts och beräkningar har baserats på de tre olika vägalternativen och dess
påverkan på befintlig bostadsbebyggelse inom närområdet, se BILAGA 2. Som underlag till
beräkningarna har kartmaterial från Lekebergs kommun använts, samt trafikdata hämtad från
trafikutredning och tidigare planförslag.

Beräknade värden som redovisas är utan skärm respektive med bullerreducerande skärm för de tre
olika vägalternativen. De fastigheter som behöver bullerreducerande åtgärd finns utmärkta i
bullerrapporten. De beräknade ljudnivåerna har jämförts med bedömningsgrunderna enligt Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader:

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger per
timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dB.

Gul väg

Ekvivalent ljudnivå

Enligt beräkningarna exponeras den mest bullerutsatta bostaden längs med vägsträckningen för en
dygnsekvivalent bullernivå vid fasad på 49 dBA respektive 45 dBA.

Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad uppfylls då beräknade ljudnivåer ej överskrider 60
dBA ekvivalent ljudtrycksnivå.

Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid uteplats uppfylls då beräknade ljudnivåer ej överskrider
50 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå om bullerreducerande skärm anläggs.

Figur 11: Beräknad dygnsekvivalent bullernivå med bullerreducerande skärm Gul väg
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Maximal ljudnivå
Den maximala ljudnivån vid enskild bostad uppgår till 73 dBA respektive 71 dBA under ett dygn.

Kl 06-22 passerar i genomsnitt 2,8 st tunga fordon per timme. Riktvärdena för maximal ljudtrycksnivå
dagtid vid uteplats uppfylls då beräknade maximala ljudnivåer över 70 dBA underskridser 5 gånger per
timme samt 80 dBA.

Figur 12: Beräknad maximal bullernivå med bullerreducerande skärm Gul väg

Röd väg

Ekvivalent ljudnivå
Enligt beräkningarna exponeras den mest bullerutsatta bostaden längs med vägsträckningen för en
dygnsekvivalent bullernivå på 51 dBA respektive 47 dBA.

Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad uppfylls då beräknade ljudnivåer ej överskrider 60
dBA ekvivalent ljudtrycksnivå.

Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid uteplats uppfylls då beräknade ljudnivåer ej överskrider
50 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå om bullerreducerande skärm anläggs.
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Figur 13: Beräknad dygnsekvivalent bullernivå med bullerreducerande skärm Röd väg

Maximal ljudnivå
Den maximala ljudnivån vid enskild bostad uppgår till 78 dBA respektive
75 dBA under ett dygn.

Kl 06-22 passerar i genomsnitt 2,8 st tunga fordon per timme. Riktvärdena för maximal ljudtrycksnivå
dagtid vid uteplats uppfylls då beräknade maximala ljudnivåer över 70 dBA underskrider 5 gånger per
timme samt 80 dBA.

Figur 14: Beräknad maximal bullernivå med bullerreducerande skärm Röd väg
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Blå väg

Ekvivalent ljudnivå
Enligt beräkningarna exponeras den mest bullerutsatta bostaden längs med vägsträckningen för en
dygnsekvivalent bullernivå på 48 dBA respektive 46 dBA.

Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad uppfylls då beräknade ljudnivåer ej överskrider 60
dBA ekvivalent ljudtrycksnivå.

Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid uteplats uppfylls då beräknade ljudnivåer ej överskrider
50 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå om bullerreducerande skärm anläggs.

Figur 15: Beräknad dygnsekvivalent bullernivå med bullerreducerande skärm Blå väg

Maximal ljudnivå
Den maximala ljudnivån vid enskild bostad uppgår till 74 dBA respektive
70 dBA under ett dygn.

Kl 06-22 passerar i genomsnitt 2,8 st tunga fordon per timme. Riktvärdena för maximal ljudtrycksnivå
dagtid vid uteplats uppfylls då beräknade maximala ljudnivåer över 70 dBA underskrider 5 gånger per
timme samt 80 dBA.
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Figur 16: Beräknad maximal bullernivå med bullerreducerande skärm Blå väg

4.8.2 Bedömning
Jämförelse med nollalternativ kan inte göras fullt ut då bullernivåer från befintliga vägsträckor inte
kartlagts. Även om riktvärdena kan innehållas innebär sannolikt alla tre vägalternativ att den upplevda
ljudnivån vid de studerade befintliga bostadsfastigheterna ökar jämfört med nollalternativet.

Vid samtliga alternativ behöver bullerreducerande skärmar uppföras vid enstaka hus för att riktvärden
ska kunna innehållas.

Tabell 9: Konsekvensbedömning gällande påverkan på buller för de tre vägalternativen.

4.9  VATTEN
En utredning av vattenrelaterade frågor i anslutning till de planerade vägalternativen är genomförd, se
BILAGA 3.

Det område där de olika vägalternativen är belägna saknar ytvattendrag.

Avvattning av området sker idag via gräsklädda vägdiken längs med de befintliga vägarna i området
samt genom grundare jordbruksdiken.

Gul väg Röd väg Blå väg

Måttlig negativ konsekvens  Måttlig negativ konsekvens  Måttlig negativ konsekvens
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Enligt SGUs kartvisare för brunnar finns inga bergborrade dricksvattenbrunnar i området. Anläggandet
av vägen kommer inte heller att påverka grundvattennivåerna i området på så sätt att de
energibrunnar som finns vid bostäder nära området påverkas.

Det finns ingen mark som ingår i båtnadsområde (område som gynnas ekonomiskt) för
markavvattningsföretag.

Inget av vägalternativen ligger inom område där översvämningsrisk föreligger.

Vägdagvatten från samtliga vägalternativ kommer att vara förorenat av fasta partiklar, metaller och
oljerester. Det är viktigt att rena dagvatten innan det avleds vidare till recipienten. För att motverka
momentana flöden som kan orsaka översvämningar är det också viktigt att minska mängden
dagvatten samt se till att fördröja avrinningen så att utjämnade flöden erhålls. Det är också viktigt att
dagvattnets rörelse i landskapet bibehålls eller återskapas så att vegetation får fortsatt god
vattenförsörjning.

Under förutsättning att nederbördsvatten från vägområdet avleds så att föroreningar fastläggs i
markskiktet bedöms inget av de tre vägalternativen medföra risk för förorening eller annan påverkan
på yt- eller grundvattenförhållanden.

Tabell 10: Konsekvensbedömning gällande påverkan på vatten för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens

4.10  LUFT
Fordonstrafiken utgör den största källan till luftföroreningar i svenska städer. De största utsläppen som
uppstår från fordonstrafiken består främst av kväveoxider och partiklar. Konsekvenserna av utsläppen
är bl.a. att kolväten i samverkan med kväveoxider i atmosfären bildar marknära ozon, som kan ge
skador på skog och gröda. Kväveoxider och svavel bidrar till försurning av mark, skog och akvatiska
ekosystem och har en gödslingseffekt på skog och mark. Stoft är i första hand nedsmutsande men
kan beroende på partikelstorlek och sammansättning också vålla irritation/sjukdom i luftvägarna.

En utgångspunkt vid bedömning av luftföroreningar orsakade av trafiken är att det krävs en ÅDT
(årsmedeldygnstrafik) på cirka 30 000 fordon, samt ett slutet gaturum för att det ska vara aktuellt att
göra en närmare värdering av luftkvalitén och påverkan på miljökvalitetsnormen. Området som avses
för de alternativa vägsträckningarna har en betydligt lägre ÅDT och avser inte ett slutet gaturum.

Vägalternativen kommer inte att orsaka en ökning av antal fordonsrörelser utan befintlig fordonstrafik
inom området kommer istället att omfördelas.

Sammantaget bedöms de tre studerade vägalternativen inte orsaka någon ökad lokal påverkan
jämfört med nuvarande förhållanden. Utsläpp av kväveoxider och kolväten har inga lokala men väl
regionala effekter. Stoftutsläpp kan ge en lokal påverkan, området är dock välventilerat och
trafikmängden bedöms inte uppgå till sådana mängder att risk för lokal påverkan föreligger.

Den mest effektiva praktiskt tillämpbara metoden för att reducera utsläpp från fordonstrafik är att
begränsa körsträckan och därigenom bränsleförbrukningen. Vid jämförelse med befintligt vägnät inom
området kan vägalternativen teoretiskt innebära en minskning av körsträckan för omkringboende och
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därmed leda till minskade utsläpp.

Tabell 11: Konsekvensbedömning gällande påverkan på luft för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Positiv konsekvens Positiv konsekvens Positiv konsekvens

5 SAMLAD BEDÖMNING

Miljökonsekvenserna för tre olika alternativa vägsträckningar för förbindelse mellan Hidingevägen (väg
566) och väg 204 har studerats; Gul väg, Blå väg och Röd väg. Samtliga dessa vägalternativ ansluter
till en gemensam södra del, vilken i huvudsak följer befintliga vägar i området.

Gul väg innebär att vägen i sin helhet förläggs på jordbruksmark och att vägen delar befintliga skiften i
jordbruksmarken. Antalet befintliga bostäder längs sträckan är lägst jämfört med de två övriga
alternativen.

Blå väg innebär även den att vägen förläggs på jordbruksmark men att vägsträckningen ligger i nära
anslutning till gällande fastighetsgränser. Vägen ligger nära bostäder på Mellangårdsvägen.

Röd väg innebär att nästan halva vägsträckan följer den befintliga vägen Skrantåsvägen, vid vilken
det finns bostäder. Andelen jordbruksmark som behöver tas i anspråk för vägen är betydligt lägre än i
de andra två alternativen.

De alternativa vägsträckningarnas läge framgår av Figur 1.

I tabell 14 nedan har bedömningen för samtliga aspekter som beskrivs i föreliggande MKB
sammanställts för vart och ett av de alternativa vägsträckningarna.
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Tabell 14. Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö. Bedömningen tar hänsyn till
de skyddsåtgärder som planeras och som har redovisats under respektive avsnitt.

Positiv
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Bedömd aspekt

Sammanfattande
konsekvens-
bedömning

Gul
väg

Röd
väg

Blå
väg

Kommentar

Riksintresset
Latorpsplatån

Riksintressevärdet odlingslandskap påverkas i alla tre alternativen, i störst
utsträckning för Gul väg då denna skär genom flera skiften och
fragmenterar dessa.

Miljökvalitetsnormer Inget av alternativen medför risk för att miljökvalitetsnormer inte ska
kunna uppnås.

Naturmiljö Alla alternativ innebär att naturmark påverkas. Alternativet Gul väg har
störst påverkan på naturmark med högre naturvärden och på
biotopskyddade områden, dessutom försvåras fortsatt bete.

Kulturmiljö Inför byggande av väg krävs utredningar av kulturmiljölämningar, vilket
innebär ökad kunskap om dessa. I alternativen Gul och Blå väg finns
möjlighet att öka tillgängligheten till en fornlämning i området.

Landskapsbild Landskapsbilden bedöms inte påverkas i någon omfattning i alternativen
Röd och Blå väg, medan alternativet Gul väg dras igenom
odlingslandskapet.

Markanvändning -
hästhållning

För alla alternativ gäller att jordbruksmark tas i anspråk samt att ökat
trafikflöde genom området kan innebära en ökad olycksrisk då ridning
sker på befintliga vägar och stigar. I alternativ Gul väg skär vägen genom
befintliga skiften och försvårar betesdrift. I alternativ Blå väg sker en
minskning på ca 10-15 % av Skrantagårdens betesareal.

Markanvändning -
förorenad mark

Inget av alternativen påverkar områden med rödfyr eller förorenad mark.

Rekreation och friluftsliv Uppförandet av vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204 innebär
ökade möjligheter att transportera sig till fots eller med cykel mellan dessa
vägar.

Buller Vägtrafik längs de tre sträckningarna innebär en tillkommande bullerkälla,
även om gällande riktvärden innehålls.

Vatten Inget av alternativen innebär någon risk för förorening av grund- eller
ytvatten eller påverkan på ytvattenflöden.

Luft Uppförandet av vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204 innebär
att transportsträckan mellan de två punkterna minskar och att utsläppen
från trafiken därmed också minskar.

Utifrån sammanställningen av konsekvensbedömningen för respektive aspekt i tabell 14 kan
konstateras att Gul väg bedöms vara det totalt sett minst fördelaktiga alternativet utifrån de bedömda
aspekterna.

Röd väg och Blå väg orsakar en miljöpåverkan som är relativt lika.

Blå väg har en något större påverkan på naturmiljön eftersom den påverkar större yta mark som har
högre naturvärden än den mark som påverkas för Röd väg.

Gul väg innebär att skiften inom jordbruksmarken delas, vilket inte är fallet i de två andra alternativen.
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För Blå väg finns möjligheter att tillgängliggöra den för trakten ovanliga fornlämningen, denna
möjlighet finns inte för Röd väg.

Röd väg kommer till större del än de övriga alternativen att följa befintlig väg, den vägdragningen
ligger dock närmare fler befintliga bostäder än vad de två andra alternativen gör.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
WSP Sverige AB har på uppdrag av Lekebergs kommun utfört en naturvärdesinventering enligt svensk
standard SS 199000:2014 vid Lanna i Lekebergs kommun, se figur 1.

Lekebergs kommun planerar för en ny vägförbindelse mellan väg 204 och väg 566 (Hidingevägen)
som kan avlasta den befintliga infrastrukturen i Lanna. En trafikutredning har gjorts av Sweco under
2012. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav Sydnärkes byggförvaltning i uppdrag att upprätta en
detaljplan som bl.a. omfattade den nya vägförbindelsen. En samrådshandling har tagits fram och
samrådsyttrande har kommit från bl.a. Länsstyrelsen. Kommunen har nu kommit fram till att frågan
behöver utredas ytterligare och har därför efterfrågat en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver tre
olika alternativa sträckningar av vägen, se figur 2.

De alternativa sträckningarna ligger inom riksintresset Latorpsplatån och inom område som omfattas
av den fördjupade grönstrukturplan för området som WSP upprättade under 2017. Som underlag för
MKB:n finns bl.a. de tre västräckningsalternativen, den aktuella grönstrukturplanen, samrådshandling
för det tidigare vägförslaget och Länsstyrelsens samrådsyttrande.

Figur 1. Röd markering på översiktskartan visar området för naturvärdesinventeringen.

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i
landskapet som är av särskild betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och bedöma
deras naturvärde. I rapporten redovisas resultaten från naturvärdesinventeringen som utförts inom
utredningsområdet, markerat med svart linje i figur 2.

Inventering och kartläggning av arters förekomst, utöver vad som behövs för att göra
naturvärdesbedömningen, ingår inte. Däremot kan naturvärdesinventeringen vid behov kompletteras
med fördjupad artinventering då särskilt utvalda arter eller artgrupper inventeras.

Rapportens mål är att belysa naturvärdena och ge rekommendationer för att minimera risken att
negativa konsekvenser uppstår.
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Figur 2. Ortofotot visar utredningsområdet (svart linje) och lokaliseringen av de tre vägalternativen som
är under utredning.

1.2 OMFATTNING
Naturinventering och naturvärdesbedömning omfattar:

∂ En förstudie med insamling av befintlig information om till exempel riksintressen, Natura 2000-
områden, områdets eventuella skyddsvärda biotoper, rödlistade arter, naturreservat och
nyckelbiotoper. Den informationen har bland annat hämtats in från Länsstyrelsen i Örebro län,
Artdatabanken och Skogsstyrelsen.

∂ En naturvärdesinventering enligt Svensk standard (SIS 199000:2014) genomfördes i fält den
28 maj och 1 juni 2018. I denna ingår systematisk naturvärdesbedömning samt klassificering
med avseende på naturvärde av intressanta områden som identifierats vid fältbesöket.

∂ Enligt nämnda standard kan en naturvärdesinventering göras med olika detaljeringsnivå och
med olika tillägg (se tabell1).
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Inventeringen av utredningsområdet vid Lanna har gjorts på detaljeringsnivå fält detalj och med
tillägget naturvärdesklass 4 och generellt biotopskydd.

Tabell 1. Naturvärdesinventering. Översikt detaljeringsnivåer, minsta karteringsenhet och exempel på
användningsområde.

Nivå Minsta
karteringsenhet

Exempel på användningsområde

1. Fält
översikt

1 ha eller 100*2 m ∂ större områden
∂ skogslandskap
∂ val av lokaliseringsalternativ
∂ vindkraftsetablering

2. Fält medel 0,1 ha eller 50*0,5 m ∂ mindre områden
∂ väg och järnvägsplaner
∂ vindkraftsetablering

3. Fält detalj 10 m2 eller 10*0,5 m ∂ väg- och järnvägsplaner - mer
detaljer

∂ detaljplaner
∂ skötselplaner

1.3 FÖRDJUPAD GRÖNSTRUKTURPLAN HIDINGE LANNA
På uppdrag av Lekebergs kommun tog WSP år 2017 fram en fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-
Lanna. I samband med grönstrukturplanen utfördes en naturvärdesinventering av planområdet enligt
SIS-standardmetodiken på fältnivå översikt. Det nu aktuella inventeringsområdet ligger inom det
område som omfattades av denna naturvärdesinventering.
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2 METODIK

Undersökningen omfattar förarbete med insamling av bakgrundsinformation och en fältinventering med
systematisk bedömning av naturvärden enligt en standardiserad metod.

I insamlingen av bakgrundsinformation ingår genomgång och bedömning av befintlig kunskap som
beskriver området, bakgrundsmaterial från berörda myndigheter, kontakter med myndigheter och
informationssök i öppna databaser som till exempel Artportalen. Aktuellt område inventeras sedan i fält
med avseende på förekommande naturtyper, arter och markanvändning.

Naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta inventeringsområdets betydelse för biologisk
mångfald. Rödlistade arter, signalarter och andra arter som indikerar naturvärde noteras.
Naturvärdesbedömningen baseras på att mäta egenskaper i naturen – strukturer, åldersfördelning,
död ved, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. – som är av betydelse för artrikedom hos
kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga djur; d.v.s. biologisk
mångfald.

De naturtyper som förekommer i inventeringsområdet klassas på en gemensam skala utifrån
naturvärde. Ett naturvärdesobjekts betydelse för biologisk mångfald, d.v.s. graden av naturvärde,
bedöms enligt en fastställd skala i olika naturvärdesklasser, där klasserna är1,2 :

Högsta naturvärde – (naturvärdesklass 1) störst positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt område
med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.

Högt naturvärde – (naturvärdesklass 2) stor positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt område med
denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller
nationell nivå. Naturvärdesklass 1b motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens
klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass
1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet,
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckel-biotoper, skogsbrukets
klass urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte
uppfyller högsta naturvärde.

Påtagligt naturvärde – (naturvärdesklass 3) påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt
område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls
eller förbättras. Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar
ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3,
ädellövskogsinventeringens klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.

Visst naturvärde – (naturvärdesklass 4) viss positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt område av en
viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls
eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte
någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som
omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4
är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter
eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd
men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.

Figur 3. Naturvärdesklasser med förklaring.

1 SIS, 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning och
redovisning. SVENSK STANDARD SS 199000:2014.
2 SIS, 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Komplement till SS 199000. Teknisk Rapport. SIS-TR
199001:2014.
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Naturvärdesbedömning innebär att ett områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp av
parametrarna art och biotop. Bedömningen avser den biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd i det
aktuella området. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan
förväntas i den aktuella biotopen och regionen. Som en hjälp vid bedömning av ett områdes
naturvärdesklass kan matrisen i figur 3 användas.

Figur 4. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund
biotop leder till en viss naturvärdesklass. Figuren är från SIS Standard, Genomförande,
naturvärdesbedömning och redovisning.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 NATURVÅRDSARTER
Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter,
ansvarsarter och signalarter. En förekomst i ett område av en eller flera arter av de här kategorierna
kan indikera att ett område har högt naturvärde, eller så kan förekomsten av arten i sig själv vara av
särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett
verktyg vid naturvärdesbedömning.

Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter som finansieras av ArtDatabanken och
Naturvårdsverket. Den enskilde rapportören bestämmer själv vad som skall rapporteras. Alla fynd
publiceras utan granskning och kvalitetsgranskning görs först i efterhand. Huvuddelen av
fynduppgifterna i Artportalen är tillgängliga för alla. Förekomster av ett fåtal arter har dock bedömts
vara så känsliga att de exakta lokaluppgifterna inte visas fritt på nätet. Det kan till exempel vara
häckningsplatser för rovfåglar och växtplats för sällsynta orkidéer.

Rödlistan är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område. De arter som uppfyller någon av
kriterierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT)
eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade, se figur 5. De rödlistade arter som kategoriseras som
CR, EN eller VU benämns hotade. Kategorin Kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så dålig
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att de inte kan placeras i någon kategori. Rödlistan baseras på internationellt vedertagna kriterier från
Internationella Naturvårdsunionen (IUCN).

Figur 5. Den svenska rödlistans kategorier, med internationella förkortningar.  © Rödlistan 2015

3.2 SKYDDADE OMRÅDEN OCH RIKSINTRESSEN
Inventeringsområdet ligger i sin helhet inom ett riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken,
Latorpsplatån. Det innebär att riksintressevärdena så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada naturmiljön. De värden som riksintresset avser att skydda är floran i
naturbetesmarker i odligslandskapet, ädellövskog och geovetenskap.

Förutsättningar för bevarande av riksintressets värden är bl.a. fortsatt jordbruk med åkerbruk och
naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement och restaurering av igenvuxna ängar
och naturbetesmarker samt bevarande av ädellövskogsbestånd. Områdets värden kan påverkas
negativt av minskad eller upphörd jordbruks- eller betesdrift, bebyggelse och vägdragningar enligt
registerblad för riksintresset, se referenser.

Inga skyddade områden finns inom eller i anslutning till inventeringsområdet, se referenser.

3.3 TIDIGARE INVENTERINGAR OCH OBSERVATIONER
Området omfattas av en tidigare inventering, den nationella ängs- och betesmarksinventeringen, se
referenser. Objektet  (BNF-NAW) Hidinge-Lanna inventerades år 2009 och består av 1,76 ha
betesmark av naturtyperna silikatgräsmarker (EU-kod 6270) och trädklädd betesmark (EU-kod 9070).

3.4 ARTPORTALEN
Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade till Artportalen inom inventeringsområdet, se
referenser.
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4 RESULTAT

4.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV INVENTERINGSOMRÅDET

Figur 6. Trädklädda betesmarker och silikatgräsmarker under igenväxning finns inom
inventeringsområdet.

Inventeringsområdet ligger i södra delen av det område som utgör riksintresse för naturvård,
Latorpsplatån. Här ligger sedimentära bergarter från kambrium-ordovicium lagrade ovanpå urberget.
Överst finns kalksten som ger en tydlig positiv effekt på växtlighetens artrikedom och frodighet i
området. Latorpsplatån reser sig drygt 50 meter över omgivande landskap, och de centrala delarna av
platåområdet Hidinge-Lanna ligger uppe på själva platån. Höjdskillnaderna mot omgivningen märks
tydligt och det nu aktuella inventeringsområdet ligger i en sluttning ner mot den omgivande slätten.

Häradsekonomiska kartan från 1867 visar att Lannaområdet på den tiden var ett småskaligt
jordbrukslandskap med gott om små och flikiga åkertegar, en del ängs- och betesmarker samt väldigt
gott om lövträd uppe på platån. På de 150 år som gott sedan dess har hävden på de flesta ängs- och
betesmarkerna upphört, många åkertegar lagts igen eller planterats med gran, och ganska stora delar
av det gamla odlingslandskapet har tagits i anspråk för byggnation. I och med det har känslan av
småskaligt jordbrukslandskap till stor del gått förlorad. Området runt Lanna kan i det närmaste
beskrivas som landsbygd i övergång till tätort eller stadsliknande bebyggelse. Områdets värde som
odlingslandskap med ängs- och betesmarker är starkt försämrat, och på väg att försvinna helt.

Inom det aktuella inventeringsområdet finns två hästgårdar kvar som upprätthåller betet i området.
Den ena hästgården ligger utanför och sydväst om inventeringsområdet nära väg 204 och den andra
hästgården ligger söder om område 3 och 4, se figur 7. Ett område är utpekat i den nationella ängs-
och betesmarksinventeringen och ytterligare tre objekt har identifierats som har kvar den hävdgynnade
floran som är typisk för ängs- och betesmarkerna i området. Samtliga utpekade objekt är under
igenväxning främst med ädellöv som ek, ask, alm och lönn. Inom utredningsområdet finns två
åkermarker, bebyggelse, upplagsplatser  och infrastruktur i form av vägar. Hästar betar i området
väster om den norra hästgården, mellan område 3 och 4, öster om område 3 och in i område 1. Vid
hästgården väster om inventeringsområdets södra del går hästar på bete på båda sidor av vägen som
går upp till gården.
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4.2 NATURVÄRDESOBJEKT

Figur 7. Ortofoto med områdets fyra naturvärdesobjekt (orange och gult objekt). Svart heldragen linje
visar gräns för inventeringsområdet, Gröna punkter visar odlingsrösen, röd linje två stenmurar och blå
linje ett dike, samtliga omfattas av biotopskydd.

.
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Område nr 1 –Ängs- och betesmark. Trädklädd betesmark och silikatgräsmark

Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde

Naturtyp:
Biotop:

Biotopvärde:

Artvärde:

Naturvårdsarter:

Beskrivning:

Ängs- och betesmark
Trädklädd betesmark, silikatgräsmark

Påtagligt (biotopkvalitet)

Visst (signalarter och typiska arter)

Rödkämpar, svartkämpar, brudbröd, bockrot, gulmåra, prästkrage, liten
blåklocka, daggkåpor och gullviva.

Delvis svagt hävdad trädklädd betesmark under igenväxning med förekomst av
hävdgynnade arter som brudbröd, rödkämpar, svartskämpar, gullviva, bockrot,
teveronika, ängsvädd, gullusern, humleblomster, gökärt, daggkåpor och
johannesört. En klippt stig går i områdets centrala del i öst-västlig riktning.
Området har två stängslade partier varav det norra betas av två hästar.
Sparsam förekomst av död ved. Enstaka äldre träd av trädslagen ask, asp,
björk, lönn och oxel finns varav några grova och friska askar. Övriga trädslag är
rönn, ek och sälg.

Delar av området börjar växa igen med sly av alm, ask, lönn och asp. Enstaka
nypon, apel, körsbärsarter och hagtorn finns i området. Den norra delen har
störst bestånd av naturvårdsarterna och är minst igenväxt. Här finns stora
bestånd av gullviva och rödkämpar. Här finns även gott om daggkåpor och
vargtörel. Naturvårdsarterna finns i övrigt spridda i området i mindre men
livskraftiga bestånd. Söder om vägen i områdets västra del finns ett upplag av
trädgårsavfall. Här växer brännässlor, ryssgubbar och kirskål. I områdets södra
del vid ett odlingsröse växer gråfibbla och förvildade bestånd av tovsippa och
hesperis. En stenmur avgränsar området i väster och sex odlingsrösen finns i
området varav vissa även har upplag av kalksten.

Motivering: Området inventerades år 2009 inom den nationella ängs- och
betesmarksinventeringen (objekt BNF-NAW i Jordbruksverkets databas TUVA)
och två Natura 2000-naturtyper dokumenterades, Trädklädda betesmarker (EU-
kod 9070) och Silikatgräsmarker (EU-kod 6270). En naturvärdesinventering
enligt SIS-standarden gjordes i området år 2017 på uppdrag av Lekebergs
kommun i samband med framtagandet av en fördjupad grönstrukturplan för
Hidinge-Lanna. Detta område fick då klass 4 i naturvärdesinventeringen
(fältnivå översikt). Den nu aktuella naturvärdesinventeringen har utförts på
fältnivå detalj, se tabell 1, och får då klass 3. Detta beror på att arter och deras
populationsstorlek samt biotoperna har studerats mer i detalj vilket har
resulterat i en högre naturvärdesklassning. Enligt Artdatabanken år 2013 har
båda Natura 2000-naturtyperna en dålig bevarandestatus med en negativ trend
i den boreala regionen. Eftersom området är en restaurerbar ängs- och
betesmark bedöms det ha en påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.
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Figur 8. Bilder från område 1 med rödkämpar och svartkämpar.
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Område nr 2 – Park och trädgård. Silikatgräsmark och tomtmark

Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde
Naturtyp:

Biotop:

Biotopvärde:

Artvärde:

Naturvårdsarter:

Beskrivning:

Park och trädgård

Silikatgräsmark och tomtmark

Obetydligt

Visst (signalarter och typiska arter)

Gullviva, rödkämpar, svartkämpar, prästkrage, daggkåpor, liten blåklocka.

Ett mindre område som omges av stenmur mot område 1, två hus och en väg.
Området har tidigare hävdats och har kvar hävdgynnade arter typiska för
naturtyperna trädklädda betesmarker och silikatgräsmarker. Idag hävdas
området genom slåtter och det finns stora bestånd av nämnda naturvårdsarter.
Området är trädfritt med enstaka grova träd av trädslagen alm, ask och björk i
områdets utkant.

Motivering: Även om rester av Natura 2000-naturtypen Silikatgräsmarker finns kvar så
bedöms området ändå ha ett obetydligt biotopvärde på grund av de naturgivna
förutsättningarna. Området är litet och isolerat och utgör lucktomt mellan två
villaträdgårdar. Området är för litet för att bete ska fungera. Områdets stora
populationer av nämnda naturvårdsarter gör dock att området har ett visst
artvärde.

Område nr 3 – Ängs- och betesmark. Trädklädd betesmark, ädellövskog

Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde
Naturtyp:

Biotop:

Biotopvärde:

Artvärde:

Naturvårdsarter:

Beskrivning:

Ängs- och betesmark

Trädklädd betesmark, ädellövskog

Obetydligt

Visst (signalarter och typiska arter)

Gullviva, rödkämpar, svartkämpar, prästkrage, daggkåpor, liten blåklocka.

Området har en del naturvårdsarter men arterna finns i mindre bestånd och
spridda i området. Området har högst art- och biotopvärde i den södra delen
som är mer öppet. Här finns fyra odlingsrösen och torrare vegetation såsom
gråfibbla och gul fetknopp. Området är relativt igenväxt med sly i den mellersta
och norra delen med inslag av ryssgubbar, vargtörel, hundkex och en del
brännässla. Totalt fem biotopskyddade odlingsrösen finns. Ädellöv dominerar
såsom ask, alm och lönn. Övriga trädslag är björk, oxel och rönn. Endast
enstaka äldre träd finns i området samt en del döda eller döende askar.  Det är
ont om död ved. Området betas inte vid fältbesöket, men hästar betar både
öster och väster om området.

Motivering: Många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade
kunnat förekomma i större omfattning. Området bedöms därför ha ett obetydligt
biotopvärde. Förekomst av naturvårdsarter är ungefär densamma som i
område 1 men arterna förekommer i mindre bestånd. Området bedöms ha ett
visst artvärde.
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Figur 9. Mellersta och norra delen av område 3 är till stor del igenväxt med sly av ädellöv.

Figur 10. Södra delen av område 3 är mer öppet med flera odlingsrösen. Gul fetknopp växer här.

Område nr 4 – Ängs- och betesmark. Trädklädd betesmark, ädellövskog

Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde
Naturtyp:

Biotop:

Biotopvärde:

Artvärde:

Naturvårdsarter:

Beskrivning:

Ängs- och betesmark

Trädklädd betesmark och ädellövskog

Obetydligt

Visst (signalarter och typiska arter)

Gullviva, rödkämpar, prästkrage, daggkåpor, liten blåklocka.

Litet område som är kraftigt igenväxt med sly. En del naturvårdsarter finns men
i små bestånd och spridda i området. Två biotopskyddade odlingsrösen finns i
området och i den södra delen finns en biotopskyddad stenmur. Trädslagen
ask, rönn, alm, oxel och björk dominerar. Enstaka äldre träd finns av trädslagen
alm, ask, lönn och oxel. Dåligt med liggande död ved. Enstaka äldre stående
döda askar. Området betas inte vid fältbesöket men hästar betar öster om
området. Väster om området finns en mindre åker.

Motivering: Många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade
kunnat förekomma i större omfattning. Området är litet och väldigt igenväxt och
bedöms därför ha ett obetydligt biotopvärde. Enstaka naturvårdsarter
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förekommer varför området har ett visst artvärde. Området bedöms ha en viss
positiv betydelse för biologisk mångfald.

Figur 11. Västra delen av område 4.

4.3 PUNKTOBJEKT OCH LINJEOBJEKT
Inventering av det generella biotopskyddet resulterade i fynd av flera odlingsrösen och två stenmurar,
se figur 7, 12 och 13. Samtliga objekt omfattas av det generella biotopskyddet i miljöbalken.
Stenmuren (L1) är delvis raserad och osymetrisk medan stenmur (L2) är fint bevarad. Ett dike finns
söder om område 1, se figur 7. Diket är grunt, gräsbeväxt och ca 1 meter brett. Diket har inte fuktig
markyta och hyser inte fuktighetskrävande vegetation varför det inte bedöms omfattas av det generella
biotopskyddet i miljöbalken.

Figur 12. Flera av odlingsrösena är solbelysta och här växer arter som gråfibbla, gul fetknopp och
tovsippa. Vissa rösen har även upplag av kalksten.
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Figur 13. En av områdets två biotopskyddade stenmurar (L2).

5 BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

Inom inventeringsområdet finns en trädklädd betesmark (område 1) med påtagliga naturvärden (klass
3). För att bibehålla områdets naturvärden är det viktigt att området inte bebyggs med väg och att
djurhållningen kan upprätthållas så att området kan betas.

Inventeringen har även visat att det finns tre områden med visst naturvärde (klass 4) samt en rad
generellt skyddade biotoper som bör beaktas och så långt möjligt undvikas vid den planerade
vägdragningen.

Exempel på försiktighetsåtgärder som kan vara gynnsamt ur biologisk mångfald perspektiv är att spara
äldre skyddsvärda träd, högstubbar och grova lågor av lövträd samt att föreslå kompensationsåtgärder
för de biotopskyddade objekt som behöver tas bort. Kompensationsåtgärderna kan t.ex. handla om att
skapa nya odlingsrösen på annan plats eller bygga upp en ny stenmur eller förlänga en befintlig.

Utifrån resultaten i naturvärdesinventeringen bedöms Röd väg vara bästa alternativet om vägen kan
anpassas och förläggas söder om naturvärdesobjekt nr 1. Vägalternativet innebär dock att en öppning
måste tas i en biotopskyddad stenmur vilket kräver en dispens från biotopskyddsbestämmelserna.

Gul väg och Blå väg innebär ingrepp i område 1 dvs i två Natura 2000-naturtyper som har dålig
bevarandestatus i regionen.

Gul väg bedöms vara det sämsta alternativet eftersom flera biotopskyddade odlingsrösen och en
stenmur måste tas bort och eftersom ingrepp görs i de delar av område 3 och 4 som är minst
igenväxta och som har flest naturvärdesarter och högst biotopvärde. Gul väg innebär sannolikt även
svårigheter att bibehålla en fungerande djurhållning med bete i området. Om man går vidare med detta
alternativ bör detta utredas vidare. Bete är nödvändigt för att bibehålla och förstärka områdets
naturvärden samt för att nå målen att bevara riksintressets värden: floran i naturbetesmarkerna och
ädellövskog.

Blå väg bedöms vara ett bättre alternativ än Gul väg. Endast ett odlingsröse berörs och den delen av
område 3 och 4 är mest igenväxt och har sämst biotop- och artvärde.
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SAMMANFATTNING
WSP har på uppdrag av Lekebergs kommun utfört en trafikbullerutredning
för tre olika sträckningar av en ny vägförbindelse i Lanna, Lekebergs kom-
mun. Bullerutredningen ska ingå i den miljökonsekvensbeskrivning som lig-
ger till grund för förslag till en ny detaljplan. Beräkningar har gjorts baserat på
de tre olika vägalternativen och dess påverkan på befintlig bostadsbebyg-
gelse inom planområdet. Som underlag till beräkningarna har kartmaterial
från beställaren använts samt trafikdata hämtad från trafikutredning samt tidi-
gare planförslag. Beräkningarna visar att riktvärden enligt Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader kan innehållas vid befintlig
bebyggelse vid samtliga tre vägalternativ om bullerreducerande skärmar an-
vänds.
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1 INLEDNING

1.1 SYFTE
Lekebergs kommun har gett WSP i uppdrag att upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning för tre olika sträckningar av en ny vägförbindelse i Lanna. Miljö-
konsekvensbeskrivning ska sedan ligga till grund för val av vilket vägalterna-
tiv som ska väljas för den nya vägförbindelsen och för vilket ett förslag till de-
taljplan kommer att upprättas. Bullerutredning är en del i miljökonsekvensbe-
skrivningen och syftar till att visa vilken bullerpåverkan som de olika vägalter-
nativen innebär för närboende inom planområdet.

1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Lekebergs kommun har bedömt att det behövs en ny vägförbindelse mellan
Hidingevägen (väg 566) och väg 204 för att avlasta det befintliga vägnätet i
Lanna. Bakgrunden är den övergripande trafikutredningen för Hidinge-Lanna
som genomfördes av Sweco 2012. I trafikutredningen framkom det att en ny
vägförbindelse mellan väg 566 och väg 562 (väg 562 ansluter vidare mot väg
204) behövs för att avlasta trafiken i området.

Kommunstyrelsen i Lekbergs kommun gav 2016-12-13 Sydnärkes byggför-
valtning uppdraget att upprätta en detaljplan i inriktning mot att möjliggöra ny
vägförbindelse, va-ledning och bostadsbebyggelse i området. Ett detaljplane-
förslag upprättades och remissförfarande har skett.

Under remissförfarandet framkom så många synpunkter att kommunen be-
dömde att det behövdes en mer detaljerad utredning av olika alternativa väg-
sträckningar genom upprättande av en beskrivning över de miljökonsekven-
ser de olika alternativen medför. En av miljökonsekvenserna är buller.

Tre alternativa vägsträckningar har studerats. Alternativen har benämnts:

· Gul väg
· Röd väg
· Blå väg

Samtliga alternativ har en gemensam sträckning i sin södra del, d.v.s. den
del som sedan ansluter till väg 562.

De olika alternativens sträckningar framgår av Figur 1.
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Figur 1: De studerade vägalternativens sträckningar.

2 NYCKELBEGREPP

2.1 BULLER
Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situ-
ation och varaktighet. Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hör-
bart ljud som skapar störning och/eller påverkar hälsan negativt”1.

1 ”Good practice guide on noise exposure and potential health effects”, European Environment
Agency EEA Technical report No 11/2010
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2.2 RIKTVÄRDE
Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt
eller i ett enskilt ärende. Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket in-
nebär att åtgärder måste tas för att klara gällande gränsvärde.

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med samord-
ningen av plan- och bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01
blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan styrande för tillsyn.

2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel
(dB). Skalan är logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta
ljud en människa kan uppfatta och smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar
den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 2.

Figur 2. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den
subjektivt upplevda förändringen beror på ljudkällans karaktär.

2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller
under en bullerhändelse kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent
och maximal ljudnivå visas i Figur 3.
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Figur 3. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING
Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. An-
talet svängningar kring jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med en-
heten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud inom frekvensområdet
20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån in-
nehåller bidrag från alla frekvenser men eftersom örat har varierande käns-
lighet vid olika frekvenser korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats
känslighet med en så kallad vägning. I huvudsak innebär det att låga fre-
kvenser viktas lägre eftersom örat är känsligare för högre frekvenser. Den
vanligaste vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta
ljudnivån anges i dBA.

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD
Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den
egna fasaden. Denna ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och inne-
bär beräknad eller uppmätt ljudnivå inklusive alla relevanta reflexer men se-
dan reducerad med 6 dB.

2.7 UTEPLATS
Med uteplats2 avses, gemensamt eller privat, iordningställt område eller yta
såsom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till bosta-
den. Målen för ljudnivå vid uteplats avser frifältsvärde eller frifältskorrigerat
värde.

3 BEDÖMNINGSGRUNDER

Vid planläggning tillämpas riktvärden enligt Förordning (2015:216) om trafik-
buller vid bostadsbyggnader med förordningsändring SFS 2017:359.

Riktvärdena i förordningen ska tillämpas i detaljplaneärenden, i ärenden om
bygglov och i ärenden om förhandsbesked påbörjade från och med 2 januari
2015. Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena:

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad

2 ”Buller i planeringen – Allmänna råd 2008:1”, Boverket, 2008
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50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i an-
slutning till bostad

65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter, i
kombination med uteplats om högst 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxi-
malnivå

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå
överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst
hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljud-
nivå inte överskrids nattetid vid fasad.

Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det
högst fem gånger per timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10
dB.

4 UNDERLAG

Följande underlag har använts i beräkningarna:

→  Grundkarta med höjddata och befintliga fastigheter, Lekebergs kommun

→  Karta med de tre vägalternativens sträckning, Lekebergs kommun

→   Trafikdata från Trafikutredning Lanna-Hidinge (Sweco 2012), samt Plan-
beskrivning Detaljplan för Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. november 2017, Leke-
bergs kommun

4.1 VÄGTRAFIK
Trafikunderlag till utredningsalternativen har hämtats från Trafikutredning
Lanna-Hidinge (Sweco 2012) samt Planbeskrivning Detaljplan för Hidinge-
Lanna 1:89, som tillhandahållits av Lekebergs kommun. Trafikdata för
vägarna som inkluderas i beräkningarna presenteras i Tabell 1.

Trafikprognos för den nya sträckningen är framtagna av Sweco i rapporten
Trafikutredning Lanna-Hidinge. Tillskott av ytterligare trafik i och med nytill-
komna fastigheter sedan 2012 har angetts i Planbeskrivning Detaljplan för
Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. Underlaget för den uppskattade trafikmängden för
sträckan i Trafikutredning Lanna-Hidinge har uppdaterats för prognos 2020 i
de trafikflödespunkter som uppdaterats av Trafikverket sedan 2012 då rap-
porten först utkom. Då det saknats information om dygnsfördelning samt an-
del tunga fordon i trafikprognosen har dessa uppskattats baserat på fördel-
ningen på omkringliggande vägar.

Tabell 1. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2020

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel
tung trafik

(%)

Andel trafik
kl. 22-06 (%)

Hastighet
(km/h)

Gul, röd blå 944 5 4 50
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4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL
Digitalt höjdsatt kartunderlag med befintliga fastigheter och vägsträckningar
bygger på digitalt kartmaterial från Lekebergs kommun.

5 BERÄKNINGAR

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet
SoundPlan version 8.0. I beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell
modell som inkluderar terräng, byggnader och vägsträckning. Beräkningarna
tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning, vilket
innebär att reflektioner och skärmning påverkar ljudutbredningen.

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets
rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 19963, rapport
4653. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten för beräk-
ningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala
eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s). Beräkningsmodellen utgår
från konstant flödande trafik utan inbromsande eller accelererande trafik vid
korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och dubbfria däck. Beräk-
ningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd
och 5 dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande.

I beräkningarna behandlas marken som mjuk. Beräkningarna tar inte hänsyn
till eventuell dämpning på grund av buskar och träd. Detta innebär att man
för mottagare har beräknat för ett bullrigt läge, då eventuella mindre ytor med
mjuk mark för individuella byggnader och våningsplan kan innebära lägre lo-
kala ljudnivåer i praktiken.

Bullerspridning visad i form av färgfält är beräknade inklusive samtliga re-
flexer. Ljudnivåer vid fasad är beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex
i den egna fasaden. Riktvärdena är angivna som frifältsvärden, vilket innebär
att det endast är beräknade ljudnivåer vid fasad som är jämförbara med rikt-
värdena.

Beräknade ljudnivåer vid fasad är definierade som frifältsvärden där alla be-
räkningspunkter enligt beräkningsmodellen har en svag positiv medvind från
ljudkälla till mottagare för att ljudnivåerna inte ska underskattas.

Vid beräkning av frifältsvärde vid fasad har 3e ordningens reflektioner an-
vänts.

Beräkningar av maximal ljudnivå har baserats på en 95-percentil för vägarna
i samtliga scenarier.

5.1 BERÄKNINGSNOGGRANNHET
Noggrannheten i utförda beräkningar beror på beräkningsnoggrannheten hos
Nordiska beräkningsmodellen samt noggrannheten i använd indata såsom
trafikuppgifter, vägstandard, höjdkurvor, placeringen av hus och husens höj-
der etc. Sammantaget ger detta, som bäst, en noggrannhet på ± 3 dB.

3 Rapport 4935. Buller från spårburen trafik, nordisk beräkningsmodell. Naturvårdverket, 1996
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6 RESULTAT

Resultatet av beräkningarna visas i bilaga 1-9.

Beräknade värden utan skärm respektive med bullerreducerande skärm (vid
speciellt utsatta fastigheter) för de tre olika vägalternativen kommenteras ne-
dan. Skärmarnas placering kommenteras i punkt 7.3.

Gul väg

Enligt beräkningarna exponeras den mest bullerutsatta bostaden längs med
vägsträckningen för en dygnsekvivalent bullernivå vid fasad på 49 dBA re-
spektive 45 dBA.

Den maximala ljudnivån vid enskild bostad uppgår till 73 dBA respektive
71 dBA kl. 06-22.

Röd väg

Enligt beräkningarna exponeras den mest bullerutsatta bostaden längs med
vägsträckningen för en dygnsekvivalent bullernivå vid fasad på 51 dBA re-
spektive
47 dBA.

Den maximala ljudnivån vid enskild bostad uppgår till 78 dBA respektive
75 dBA kl. 06-22.

Blå väg

Enligt beräkningarna exponeras den mest bullerutsatta bostaden längs med
vägsträckningen för en dygnsekvivalent bullernivå vid fasad på 48 dBA re-
spektive 46 dBA.

Den maximala ljudnivån vid enskild bostad uppgår till 74 dBA respektive
70 dBA kl. 06-22.

7 SLUTSATSER

7.1 BEDRÖMNINGSGRUND
Bedömningsgrund enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostads-
byggnader:

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i an-
slutning till bostad. Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids
får den göra det högst fem gånger per timme under perioden kl. 06-22 och
då med högst 10 dB.
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7.2 BERÄKNADE BULLERNIVÅER JÄMFÖRT MED
BEDÖMNINGSGRUND

Gul, röd samt blå väg

Ekvivalent ljudnivå vid fasad
Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad uppfylls då beräknade
ljudnivåer ej överskrider 60 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå.

Ekvivalent ljudnivå vid uteplats
Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid uteplats uppfylls då beräknade
ljudnivåer ej överskrider 50 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå om bullerreduce-
rande skärm anläggs.

Maximal ljudnivå vid uteplats
Kl. 06-22 passerar i genomsnitt 2,8 st tunga fordon per timme. Riktvärdena
för maximal ljudtrycksnivå dagtid vid uteplats uppfylls då beräknade maxi-
mala ljudnivåer över 70 dBA underskrider 5 gånger per timme samt 80 dBA.

7.3 BEHOV AV SKYDDSÅTGÄRDER
Vid vägalternativ gul och röd krävs att bullerreducerande skärmar placeras
mellan vägalternativ och bostadshus för att den dygnsekvivalenta ljudnivån
vid uteplats ska understiga 50 dBA vid en bostad (gul väg) respektive två bo-
städer (röd väg). Vid vägalternativ blå beräknas ljudnivån uppgå till 50 dBA
d.v.s. uppgår till den höst tillåtna ljudnivån vid uteplats. Vill man att denna
nivå ska sänkas något kan skärm placeras mellan vägalternativet och en bo-
stad.

Aktuella bostäder där bullerreducering är aktuell har ringats in. Färgen på
ringen hänvisar till aktuellt vägalternativ.
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Figur 4. Bostäder där bullerreducering är aktuell

Sida 67 av 90



10268335 •  MKB vägalternativ Lanna  | 10

VI ÄR WSP

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultfö-
retag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av glo-
bal expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgi-
vare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, pla-
nerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella
projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder håll-
bara lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur
och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 medarbetare på 500
kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsut-
veckling. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare.
wsp.com

Sida 68 av 90



Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Teckenförklaring
Huvudbyggnad

Övrig byggnad

Väg

1 57 50
2 58 51
3 59 52  Ekvivalent ljudnivå

 vid fasad dBA

Bilaga 1

WSP Miljömangement

Tel +46 10 7225000

Box 8094
SE-700 08 Örebro

Box 13033Lekebergs kommun

Beräkning av trafikbuller Lanna

Gul väg
Ekvivalent ljudnivå
Utan bullerreducerande skärm

Färgfält visar ekvivalent ljudnivå
under 24 h 1,5 m ovan mark

10268335
Uppdragsnr Uppdragsledare

Eva Thelin
Handläggare

Eva Thelin
Granskad

Johan Andersson
Ort och datum Örebro 2018-10-05

50

50

50

50

50

5050

50

50

50

50

50

55
55

55

55

55

5555
55

55

55

55
55

60

60

60

60

60
60

60 60

60

60

60
60

65

45

4433

34

30

30

35 36
49

35
35

33

33

35

39

34
32

31

38

45

(A3) Skala 1:2800
0 40 80 120 160 200

m

Sida 69 av 90



Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Teckenförklaring
Huvudbyggnad

Övrig byggnad

Väg

1 57 50
2 58 51
3 59 52  Ekvivalent ljudnivå

 vid fasad dBA

Bilaga 2

WSP Miljömangement

Tel +46 10 7225000

Box 8094
SE-700 08 Örebro

Box 13033Lekebergs kommun

Beräkning av trafikbuller Lanna

Gul väg
Ekvivalent ljudnivå
Med bullerreducerande skärm

Färgfält visar ekvivalent ljudnivå
under 24 h 1,5 m ovan mark

10268335
Uppdragsnr Uppdragsledare

Eva Thelin
Handläggare

Eva Thelin
Granskad

Johan Andersson
Ort och datum Örebro 2018-10-05

50

50

50

50

50

5050

50

50

50

50

50

55
55

55
55

55

5555
55

55

55

55
55

60

60

60

60

60
60

60 60

60

60

60
60

65

45

4433

34

30

30

35 36
45

35
35

33

33

35

39

34
33

32

38

45

(A3) Skala 1:2800
0 40 80 120 160 200

m

Sida 70 av 90



Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <

Teckenförklaring
Huvudbyggnad

Övrig byggnad

Väg

1 57 50
2 58 51
3 59 52  Maximal ljudnivå

 vid fasad dBA

Bilaga 3

WSP Miljömangement

Tel +46 10 7225000

Box 8094
SE-700 08 Örebro

Box 13033Lekebergs kommun

Beräkning av trafikbuller Lanna

Gul väg
Maximal ljudnivå
Med bullerreducerande skärm

Färgfält visar maximal ljudnivå
kl 06-22 1,5 m ovan mark

10268335
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Handläggare
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Granskad
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Teckenförklaring
Huvudbyggnad

Övrig byggnad

Väg

1 57 50
2 58 51
3 59 52  Ekvivalent ljudnivå

 vid fasad dBA

Bilaga 4

WSP Miljömangement

Tel +46 10 7225000

Box 8094
SE-700 08 Örebro

Box 13033Lekebergs kommun

Beräkning av trafikbuller Lanna

Röd väg
Ekvivalent ljudnivå
Utan bullerreducerande skärm

Färgfält visar ekvivalent ljudnivå
under 24 h 1,5 m ovan mark

10268335
Uppdragsnr Uppdragsledare

Eva Thelin
Handläggare

Eva Thelin
Granskad

Johan Andersson
Ort och datum

Örebro 2018-10-05
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Teckenförklaring
Huvudbyggnad

Övrig byggnad

Väg

1 57 50
2 58 51
3 59 52  Ekvivalent ljudnivå

 vid fasad dBA
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WSP Miljömangement

Tel +46 10 7225000
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SE-700 08 Örebro

Box 13033Lekebergs kommun

Beräkning av trafikbuller Lanna

Röd väg
Ekvivalent ljudnivå
Med bullerreducerande skärm

Färgfält visar ekvivalent ljudnivå
under 24 h 1,5 m ovan mark
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <

Teckenförklaring
Huvudbyggnad

Övrig byggnad

Väg

1 57 50
2 58 51
3 59 52  Maximal ljudnivå

 vid fasad dBA

Bilaga 6

WSP Miljömangement

Tel +46 10 7225000

Box 8094
SE-700 08 Örebro

Box 13033Lekebergs kommun

Beräkning av trafikbuller Lanna

Röd väg
Maximal ljudnivå
Med bullerreducerande skärm

Färgfält visar maximal ljudnivå
kl 06-22 1,5 m ovan mark

10268335
Uppdragsnr Uppdragsledare
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Johan Andersson
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Teckenförklaring
Huvudbyggnad

Övrig byggnad

Väg

1 57 50
2 58 51
3 59 52  Ekvivalent ljudnivå

 vid fasad dBA

Bilaga 7

WSP Miljömangement

Tel +46 10 7225000

Box 8094
SE-700 08 Örebro

Box 13033Lekebergs kommun

Beräkning av trafikbuller Lanna

Blå väg
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Utan bullerreducerande skärm

Färgfält visar ekvivalent ljudnivå
under 24 h 1,5 m ovan mark
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Ekvivalent ljudnivå
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <

Teckenförklaring
Huvudbyggnad

Övrig byggnad

Väg
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2 58 51
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 vid fasad dBA
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Beräkning av trafikbuller Lanna
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kl 06-22 1,5 m ovan mark
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http://ams.corp.pbwan.net/projects/10268335/Document/11_Leverans/180612 PM Dagvattenhantering/PM Dagvattenhantering_justerad 180829.docx

PM DAGVATTENHANTERING, LANNA
WSP har fått i uppdrag av Lekeberg kommun att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för tre vägalternativ i Lanna,
Lekeberg kommun. Lanna ligger väster om Örebro, se Figur 1. Detta PM dagvattenhantering utgör ett underlag för
miljökonsekvensbeskrivningen och redovisar förutsättningar för dagvattenhantering, befintlig avvattning och ett
översiktligt förslag till åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten för de tre vägalternativen.

Figur 1. Översiktskarta, där ungefärligt utredningsområde är markerat med svart ring. (Lantmäteriet, 2018)

Underlag
Detta PM är baserat på underlag från VattenInformationsSystem Sverige (VISS, 2018) och erhållet underlag från
Lekeberg kommun i form av kommunens översiktsplan och grönstrukturplan (Lekeberg kommun, 2017). En
trafikutredning utförd av Sweco (2012) har använts som underlag till föroreningsberäkningarna i detta PM.
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Förutsättningar

Områdesbeskrivning
Det område som berörs av den nya vägen utgörs av jordbruksmark och omges av bostadsbebyggelse i form av både
jordbruks- och villafastigheter. Den nya vägen har bedömts nödvändig för att avlasta den övergripande trafikstrukturen
i Hidinge-Lannaområdet. I förstudien undersöks tre möjliga dragningar av vägen inom ett utredningsområde som
framgår av Figur 2. Utredningsområdet avgränsas i norr av väg 566, i öster av väg 562 samt väg 204 i söderFigur 2.
Vägalternativens föreslagna sträckningar framgår nedan av Figur 7.

Figur 2. Utredningsområdets lokalisering och vägar inom och i anslutning till området.

Befintlig dagvattenhantering
Det går inga vattendrag inom utredningsområdet. Avvattning av vägar sker idag via gräsklädda vägdiken längs med
de befintliga vägarna 562, 566 och 204.
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Geoteknik och hydrologi
Jordarterna i området består till stor del av lerig morän och det finns även partier med silt, sand och svallsediment i
form av grus, se Figur 3. Genomsläppligheten i området bedöms vara varierande; den bedöms hög där marken består
av sand/grus och bedöms låg där marken består av lerig morän. (SGU, 2018) Infiltrationskapaciteten bedöms därför
vara en aning begränsad inom utredningsområdet.

Figur 3. Jordarter inom utredningsområdet. Ungefärligt utredningsområde är markerat i rött. (Modifierad karta från SGU, 2018)

Enligt SGU (2018) och insamlad data från borrning av enskilda brunnar, ligger grundvattennivån i området cirka 3-4
meter under marknivå.

Krav från Lekeberg kommun
Översiktsplanen för Lekeberg kommun redovisar att följande styrande dokument ska följas och styr kommunens
arbete avseende vatten:

∂ De nationella miljömålen som ska uppfyllas är: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt
Myllrande våtmarker.

∂ Miljökvalitetsnormer för vatten: Vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- och
grundvatten-förekomster. Dessa ingår i EU:s ramdirektiv för vatten. För ytvattenförekomster skulle god
ekologisk och kemisk status ha uppnåtts år 2015. För en del vattenförekomster har tidpunkten blivit
framflyttad till år 2021 eller 2027. För alla vattenförekomster finns även ett krav på att statusen inte får
försämras. Kommunen har därför som mål att se till att miljökvalitetsnormerna uppnås.

∂ EU:s vattendirektiv: En gemensam lagstiftning med regler för att bevara EU:s sjöar, vattendrag, kustvatten
och grundvatten.
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Kommunens ställningstagande om vatten i översiktsplanen säger att dagvatten bör tas om hand och fördröjas så nära
källan som möjligt. Lokalt omhändertagande av dagvatten är fördelaktigt och önskvärt för att rena och fördröja
dagvatten lokalt, vilket bidrar till en minskad påverkan på recipient samt att det minskar mängden vatten till
avloppsreningsverk.

Grönstrukturplanen för Lekeberg kommun redovisar att det inte finns några vattendrag inom utredningsområdet, se
Figur 4. (Lekeberg kommun, 2017)

Figur 4. Blå-Gröna värden inom Hidinge-Lanna enligt Grönstrukturplanen. Ungefärligt utredningsområde är markerat med svart ring. (Lekeberg
kommun, 2017)

Recipient och miljökvalitetsnormer
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade i december 2009 om miljökvalitetsnormer (MKN) för
samtliga vattenförekomster i distriktet.

Avrunnet vatten från utredningsområdet når så småningom vattenförekomsten Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till
Lindbacka (SE656913-145448), se Figur 5. Svartån ligger ca 3 km söder om utredningsområdet och är en
statusklassad vattenförekomst. Denna del av Svartån rinner österut och mynnar i Hjälmaren. Utredningsområdet och
recipienten ligger inom delavrinningsområdet ”Nedlagd mätstation” och huvudavrinningsområdet ”61 Norrström”.
(VISS, 2018) Då hela utredningsområdet ligger inom detta delavrinningsområde och vägdikena inte ser ut att fortsätta
norr eller västerut, så har det bedömts att dagvatten från området endast rinner söderut mot Svartån och inte norrut till
Garphytteån.
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Figur 5. Vattenförekomsten Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka och dess avrinningsområde. Ungefärligt utredningsområde är
markerat med en svart ring. (modifierad karta från Länsstyrelsen, 2018)

Vattenförekomsten Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka har inventerats och statusklassats enligt VISS
(2018) avseende ekologisk och kemisk status, se Tabell 1. Enligt VISS (2018) ska vattendraget nå god ekologisk
status senast år 2027. Vattendragets senaste ekologiska status bedöms till måttlig (på en femgradig skala hög, god,
måttlig, otillfredsställande och dålig). En av orsakerna till den måttliga ekologiska statusen är att vandringshinder
förekommer i anslutning till vattenförekomsten, vilket påverkar fisk-samhället negativt. Andra orsaker är
flödesregleringar på grund av en eller flera dammar som reglerar vattenflödet, samt morfologiska förändringar på
grund av att vattendraget är rensat till förmån för t ex jordbruksverksamhet.

Den kemiska statusen för vattenförekomsten har bedömts till uppnår ej god, på grund av för höga halter av kvicksilver
och bromerade difenyletrar, ämnen som överskrider gränsvärden i nästan hela landet. (VISS, 2018)

Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka.

Ekologisk status Kemisk status Miljökvalitetsnorm för
ekologisk status

Miljökvalitetsnorm för
kemisk ytvattenstatus

Måttlig Uppnår ej god God ekologisk status
2027

God kemisk ytvattenstatus
undantag (mindre strängt
krav) för kvicksilver och
PBDE.
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Relevanta kvalitetsfaktorer
De kvalitetsfaktorerna som gör att den ekologiska statusen är måttlig, bedöms inte påverkas av anläggandet av
vägen. Detta då utredningsområdet inte ligger i direkt anslutning till vattendraget och vägalternativen inte bedöms
kunna påverka vattendragets vandringshinder och flödesregleringar. Detta gör även att hydromorfologiska faktorer
som ”konnektivitet i vattendrag” och ”morfologiskt tillstånd i vattendrag” inte kommer att påverkas. Vad gäller kemisk
status är det kvicksilver och PBDE som är överallt överskridande ämnen. Vägprojektet bedöms inte påverka denna
status.

Översvämningsrisker
Det finns en översvämningskartering gjord för Svartån-Hjälmaren-Eskilstunaån, framtagen av MSB år 2013. Enligt
karteringen ligger inte utredningsområdet inom något riskområde för översvämningar, se Figur 6. (MSB, 2013)

Figur 6. Översvämningskartering för Svartån. Ungefärligt utredningsområde är markerat med svart ring. (MSB, 2013)
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Övriga miljöförutsättningar
Enligt VISS (2018) ligger en grundvattenförekomst Garphyttan-Vintrosa (EU ID: SE657320-145137) inom och i
anslutning till utredningsområdet. Grundvattenförekomsten har en area på 46 km2 och grundvattenmagasinet är av
typen sedimentär bergförekomst. Den bedömda uttagsmöjligheten är: 2 000 - 6 000 l/h. Inom grundvattenförekomsten
ligger Lanna Väst rödfyr samt Latorp 1 och 2 rödfyr. Rödfyr är restprodukten från när man bränner alunskiffer vid
kalkbrott, vilket gör att grundvattnet i detta område kan vara påverkat av arsenik, bly och kadmium.

Utredningsområdet berörs varken av något markavvattningsföretag eller något vattenskyddsområde (Länsstyrelsen,
2018). Enligt Länsstyrelsen (2018) ligger området inom det värdefulla området Latorpsplatån. När Länsstyrelsen år
2005 fick i uppdrag av Naturvårdsverket att lista vatten som behöver skyddas i framtiden utpekades detta som
värdefullt för naturvården. Orsaken är att området har ett av landets tätaste nätverk av metapopulationer av större
vattensalamander.
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Framtida förhållanden

Beräkning av yta och framtida markanvändning
Nedan redovisas en översiktskarta för de tre vägalternativen, se Figur 7. Vägalternativ blå, vägalternativ gul och
vägalternativ röd kommer utgöras av 7 m bred, asfalterad väg. Den södra delen (grå) innefattas i samtliga alternativ.
Beräkningar av vägytan har gjorts i kartsystemet ArcGIS Map genom att transformera om linjer till ytobjekt. För
samtliga alternativ är det antaget att en 3 meter bred vägslänt (gräsbeväxt) anläggs längs vägkanten på vardera sida.
Vid samtliga alternativ kommer en GC-väg anläggas parallellt med vägen, denna antas vara 3 m bred och asfalterad. I
Figur 7 nedan är vägens utformning endast illustration och kan komma att ändras vid detaljprojektering.

Figur 7. De tre vägalternativen: blå, gul och röd. Den södra delen (anslutningen till väg 204) är samma för samtliga alternativ och är markerad i
grått.
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Södra delen
Södra delen av vägsträckningen innebär delvis ombyggnation av redan befintlig vägsträckning (väg 562) samt
anläggning av ny väg för att ansluta till något av nedan beskrivna vägalternativ. Befintlig väg utgörs totalt av ca 0,5 ha
väg och 0,4 grönyta anläggas i samband med nyetablering. Ny gång- och cykelväg löper parallellt med den nya vägen
och upptar ca 0,2 ha.

Vägalternativ Blå
Vägalternativ blå kommer att gå från väg 204 i söder och ansluta till väg 566 i norr, enligt Figur 7 ovan. Vägalternativet
kommer innebära anläggande av cirka 0,32 hektar ny vägyta, och cirka 0,27 hektar ny grönyta, i form av gräsklädd
vägsslänt på båda sidor av vägen. Parallellt kommer en gång- och cykelväg löpa (ej med i illustration) som upptar
cirka 0,13 ha.

Vägalternativ Gul
Vägalternativ gul kommer att gå från väg 204 i söder och ansluta till väg 566 i norr, enligt Figur 7 ovan. Vägalternativet
kommer innebära anläggande av cirka 0,35 hektar ny vägyta, och cirka 0,25 hektar ny grönyta, i form av gräsklädd
vägsslänt på båda sidor av vägen. Parallellt kommer en gång- och cykelväg löpa som upptar ca 0,12 ha.

Vägalternativ Röd
Vägalternativ röd kommer att gå från väg 204 i söder och ansluta till väg 566 i norr, enligt Figur 7 ovan.
Vägalternativet kommer innebära anläggande av cirka 0,31 hektar ny vägyta, och cirka 0,24 hektar ny grönyta, i form
av gräsklädd vägsslänt på båda sidor av vägen. Parallellt kommer en gång- och cykelväg löpa (ej med i illustration)
som upptar ca cirka 0,12 hektar.

Nollalternativ
Ett nollalternativ har använts i föroreningsberäkningarna. Nollalternativet utgår från dagens befintliga vägsträckning,
vilket är cirka 0,2 ha av väg 562 och cirka 0,3 ha lokalgata samt 0,4 ha grässlänt.

Beräkning av dagvattenflöden
Inga beräkningar av dagvattenflöden har utförts i detta skede, utan rekommenderas utföras i ett senare skede när
vägalternativ och framtida utformning har valts.

Beräkning av föroreningshalter
Dagvatten som genereras från de tre vägalternativen avleds till Svartån och bör renas så att recipientens ekologiska
status inte försämras. Dagvattnets kvalitet måste beaktas vid val av vägalternativ. Dagvatten från hårt trafikerade ytor
innehåller ofta föroreningar i form av bl.a. organiskt material, kväve, fosfor, bly, koppar och zink.

Föroreningshalter och föroreningsmängder för de tre föreslagna vägsträckningarna (dvs vägalternativ + Södra delen
samt ett nollalternativ (ett scenario för dagens situation) har beräknats i programmet Stormtac. (Stormtac, 2018).
Avrinningskeofficienten för hårdgjorda (asfalterade) ytor antas vara 0,85 medan gräsytor har en koefficient
motsvarande 0,1. Resultatrapport från Stormtacs simulering redovisas i Bilaga.
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Nollalternativets föroreningsberäkning är baserad på en bedömning av den befintliga vägyta som finns idag och en
grässlänt på 3 meter på båda sidorna om vägen. ÅDT för vägen har antagits vara cirka 380 fordon per dygn, baserat
på en trafikutredning över Hidinge-Lanna från Sweco (2012).

Den uppskattade, framtida biltrafiksmängden för vägalternativen beräknas bli 944 fordon per dygn (år 2020).  I de
beräknade som gjorts i Stormtac av föroreningshalter i dagvatten från vägytor, har antal fordon per dygn avrundats till
1000.

Tabell 2 redovisar nollalternativets samt de tre vägalternativens uppskattade föroreningshalter utan rening och jämför
halterna med riktvärden som Riktvärdesgruppen har tagit fram i ”Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, februari
2009”. (Riktvärdesgruppen, 2009) Dessa riktvärden gäller för Nivå 2 – indirekta utsläpp till recipient, i form av mindre
sjöar, vattendrag.

Resultatet visar att inga ämnen överskrider riktvärdena 2M om dagvattnet inte renas (utan rening). Det visar även att
de tre alternativen genererar dagvatten med rätt likvärdiga föroreningshalter; vägalternativ gul har marginellt högre
värden för kväve (N) och krom (Cr). Vägalternativ blå har marginellt lägre halter avseende zink (Zn) och suspenderat
material (SS). Det ska dock tilläggas att detta är en rent teoretisk beräkning, då det aldrig skulle vara aktuellt att
anlägga något av vägalternativen utan rening. ”Utan rening” innebär rent teoretiskt att dagvattnet till exempel leds
direkt till en dagvattenledning. I Tabell 3 redogörs förteoretisk, årlig föroreningsmängd.

Tabell 2. Resultat från Stormtac-beräkning avseende föroreningshalter och riktvärden (ug/l), utan rening.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Vägalternativ
Gul + Södra delen 120 2100 3,5 21 35 0,25 6,6 3,9 43000 670

Vägalternativ
Röd + Södra delen 120 2000 3,5 21 35 0,25 6,6 3,9 42000 670

Vägalternativ
Blå + Södra delen 120 2000 3,5 21 35 0,25 6,5 3,9 41000 670

Nollalternativ 140 2100 3,6 20 41 0,24 6,4 3,9 56000 630

Riktvärde 2M 175 2500 10 30 90 0,50 15 30 60000 700

Tabell 3. Resultat från Stormtac-beräkning avseende föroreningsmängd (kg/år), utan rening.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Vägalternativ
Gul + Södra delen 0,91 16 0,027 0,16 0,27 0,0019 0,050 0,030 320 5,1

Vägalternativ
Röd + Södra delen 0,87 15 0,026 0,15 0,26 0,0019 0,048 0,029 310 4,9

Vägalternativ
Blå + Södra delen 0,90 15 0,027 0,16 0,27 0,0019 0,050 0,030 310 5,1

Nollalternativ 0,48 7,6 0,013 0,071 0,15 0,00085 0,023 0,014 200 2,2

Tabell 4 redovisar de tre vägalternativens uppskattade föroreningshalter med rening i ett dike (översilningsyta).
Resultatet visar att ett dike skulle göra att tillräcklig rening uppnås för att underskrida samtliga riktvärden med
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marginal. Reningseffekten för näringsämnen (P forsfor och N kväve) bedöms vara kring 26-27 %, metaller kring 50 %,
suspenderat material (SS) kring 60 % och olja kring 80 %, se bilaga.

Tabell 4. Resultat från Stormtac-beräkning avseende föroreningshalter och riktvärden (ug/l), med rening i dike (översilningsyta).

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Vägalternativ
Gul + Södra delen 88 1500 1,4 12 22 0,13 2,7 1,8 17000 130

Vägalternativ
Röd + Södra delen 88 1500 1,4 12 22 0,13 2,7 1,8 17000 130

Vägalternativ
Blå + Södra delen 88 1500 1,4 12 22 0,13 2,7 1,8 16000 130

Riktvärde 2M 175 2500 10 30 90 0,50 15 30 60000 700

Fördröjnings- och reningsåtgärder
Vägdagvatten från samtliga vägalternativ kommer att vara förorenat av fasta partiklar, metaller och oljerester. Det är
viktigt att rena dagvatten innan det avleds vidare till recipienten. För att motverka momentana flöden som kan orsaka
översvämningar är det också viktigt att minska mängden dagvatten samt se till att fördröja avrinningen så att
utjämnade flöden erhålls. Det är också viktigt att dagvattnets rörelse i landskapet bibehålls eller återskapas så att
vegetation får fortsatt god vattenförsörjning.

Som resultatet från föroreningsberäkningarna visar, så kommer inget av vägalternativen att överskrida riktvärdena om
dagvattnet inte renas. Det visar även att de tre alternativen genererar dagvatten med rätt likvärdiga föroreningshalter.

Oavsett vilket av vägalternativen som väljs förändras och ökar avrinningen en aning mot recipienten, detta då mer
hårdgjord yta anläggs (där det förut varit naturmark) vilket medför ett ökat dagvattenflöde i jämförelse med idag. Då
dagvatten rekommenderas ledas i vägdiken samt att det är cirka 3 km till Svartån, bedöms recipienten inte påverkas
nämnvärt av något av vägalternativen eftersom dagvatten fördröjs, infiltreras och renas på vägen.

En föroreningsberäkning utfördes med förslaget att anlägga en översilningsyta (dike) som reningsåtgärd i samtliga
vägalternativ, vilket skulle medföra att samtliga alternativ uppnår tillräcklig rening för att inte överskrida riktvärdena. En
rekommendation är därför att anlägga gräsklädda diken i anslutning till vägen för att uppnå fördröjning och rening,
oavsett vilket vägalternativ som väljs. I ett senare skede får flödesberäkningar utföras och fördröjningsåtgärden
(vägdiket) detaljprojekteras så att en tillräcklig fördröjningsvolym och rening uppnås och anpassas efter det valda
vägalternativet. Föroreningsberäkningarna bör också uppdateras när fler detaljer är kända.

Då en större del av utredningsområdets mark består av lerig morän begränsas infiltrationskapaciteten och detta gör
att avvattning till stor del föreslås ske genom dikessystem som slutligen mynnar ut i Svartån. Principen som föreslås i
detta fall är att i så stor utsträckning som möjligt låta vattnet i första hand sila över gräsbeklädda vägslänter för att
sedan ledas i öppna vägdiken för att därmed åstadkomma möjlig infiltration. Reningseffekten i ett vägdike är god och
bedöms vara tillräcklig för att tillgodose reningsbehovet för den aktuella recipienten.

Slutsats och sammanfattning
Som tidigare nämnt, så oavsett vilket av de tre vägalternativen som väljs och genomförs ökar avrinningen mot Svartån
en aning, då mer hårdgjord yta tillkommer vilket medför ett ökat dagvattenflöde. Då dagvatten rekommenderas tas
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omhand, renas och ledas i vägdiken samt att det är cirka 3 km till Svartån, bedöms inte recipienten påverkas negativt
av något av de tre vägalternativen.

Genom att utnyttja gräsklädda vägslänter och att anlägga vägdiken, där fastläggning och växtupptag reducerar
näringsämnen och tungmetaller, uppnås en god rening av dagvattenflödena. Diken möjliggör även fördröjning av
dagvattnet. Reningseffekten bedöms vara tillräcklig för att tillgodose reningsbehovet för den aktuella recipienten. Inga
kvalitetsfaktorer riskerar att passera en klassgräns och därmed få försämrad status på grund av projektets
genomförande eller något av vägalternativen.

Sammanfattningsvis finns ingen risk att något av vägalternativen påverkar möjligheterna att uppnå MKN för
recipienten. Sammanfattningsvis rekommenderas det att utreda dagvattenhanteringen samt fördröjnings- och
reningsåtgärder vidare när vägalternativ har bestämts och då fler detaljer är kända.

Örebro 2018-08-29

WSP Sverige AB

Frida Blomér & Line Holgerson
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HÄR ÄR VI NU

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

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

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

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

Enligt PBL kap 5 § 7 ska ett detaljplaneförslag som inte är förenligt med 
översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 
handläggas med ett utökat förfarande. Till skillnad mot standardförfarandet ska 
kommunen vid tillämpning av det utökade förfarandet kungöra förslaget till detaljplan. 
Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens anslagstavla. I övrigt 
hanteras processen utefter samma steg som under ett standardförfarande. Planprocessen 
inleds med ett samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer 
m.fl. När planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs 
planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, 
kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan 
mindre justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom 
beslut i Kommunfullmäktige. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av 
dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner 
detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A0)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
- Samrådsredogörelse 1 (från samråd under tidigare påbörjad planprocess 2017)

Bakgrund
Lekebergs kommun har bedömt att det behövs en ny vägförbindelse och nya va-
ledningar mellan Hidingevägen (väg 566) och väg 204 som kan avlasta den befintliga 
infrastrukturen i Lanna. Bakgrunden är den övergripande trafikutredningen för 
Hidinge-Lanna som genomfördes av Sweco 2012. I trafikutredningen framkom det att 
en ny vägförbindelse mellan väg 566 och 562 (väg 562 ansluter vidare mot väg 204) 
behövs för att avlasta trafiken i området. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav 
2016-12-13 Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att upprätta en detaljplan i inriktning 
mot att möjliggöra ny vägförbindelse, va-ledning och bostadsbebyggelse i området.   

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny vägförbindelse mellan väg 566 och 
väg 204 i Hidinge-Lanna. Detaljplanen möjliggör även bostäder i form av friliggande 
enbostadshus i anslutning till den föreslagna vägen.

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

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
behovsbedömning har upprättats för att se om planen medför betydande miljöpåverkan 
eller inte. Kommunen har bedömt att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens 
genomförande, inte går att utesluta och därför har en miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), upprättats enligt kraven i PBL 4 kap. 34 §. Den 
MKB som har upprättats togs fram av WSP och är en av planhandlingarna i ärendet. 
I MKB:n redovisas bedömningar gällande detaljplaneförslagets miljöpåverkan 
och konsekvenser. Med stöd av de bedömningar som görs i MKB:n är dock den 
sammantagna slutsatsen att planförslaget inte resulterar i betydande miljöpåverkan.    

Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer (MKN), utifrån föreskrifter i 5 
kap. miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. Se mer 
utförligt resonemang under rubriken miljökvalitetsnormer samt i upprättad MKB. 

DeTalJPlan för fasTigheT hiDinge-lanna 1:89 m.fl.
(söDra lanna)
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PlanDaTa

Läge och omfattning
Planområdet är beläget i Lanna i de norra delarna av Lekebergs kommun. Avståndet 
till Fjugesta är ungefär 10 km och till centrala Örebro är det ungefär 20 km. Områdets 
areal är ungefär 8 hektar.  

Markägoförhållanden
Marken i området är i privat ägo.  

Kartbild som visar planområdets läge. Planområdet schematiskt angivet med röd streckad markering. 

Orfofoto över planområdet. Svart gräns anger planområdets avgränsning. 

Sida 4 av 22



5

TiDigare sTÄllningsTaganDen

Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresset för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Riksintresset som berörs är Latorpsplatån (NRO 18014). Latorpsplatån är ett platåberg 
med lager av sandsten, alunskiffer och kalksten. De geologiska förutsättningarna är en 
bidragande orsak till latorpsplatåns stora artrikedom. Det finns skogsmiljöer i form av 
björk, gran, al, ask, lind och ek men även ängs- och åkermark samt ett stort urval av 
blommor. Den näringsrika berggrunden har gett upphov till ett mångformigt landskap 
som präglas av odlings-, ängs- och hagmarker samt med inslag av ädellövskogar. 
Området ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön. 

WSP har fått i uppdrag av Lekebergs kommun att upprätta en fördjupad 
grönstrukturplan för Hidinge-Lannaområdet. Den fördjupade översiktsplanen ska bland 
annat innefatta naturinventeringar samt bedömningar gentemot riksintressevärdena 
geovetenskap, odlingslandskap och ädellövskog. Den fördjupade grönstrukturplanen 
är inte helt fastställd ännu men underlag från den preliminära handlingen har använts 
i samband med upprättandet av planförslaget. I underlaget för den fördjupade 
grönstrukturplanen framgår det att Hidinge-Lannaområdets högsta naturvärdesmässiga 
värden är knutna till förekomsten av lövskog och ädla lövträd. Med anledning av 
exploatering i Hidinge-Lannaområdet har stora delar av det gamla odlingslandskapet 
försvunnit. 

Landskapet kring planområdet har tidigare varit småskalig odlingsmark men är idag 
starkt förändrat med ett mer igenvuxet intryck där lövskogsdungar, yngre granskogar, 
en golfbana och bostadsområden varvas med en del öppna åkermarker som används 
som betesmark eller vall. Planförslaget bedöms inte påverka riksintressevärdena i 
någon större utsträckning. De huvudsakliga värdena för riksintresset finns inom andra 
delar av Hidinge-Lannaområdet, se dock vidare resonemang angående inverkan på 
ängs- och betesmark och andra naturvärden inom planområdet under rubriken natur.   

I MKB:n görs bedömningen utifrån påverkan på landskapsbild att det inom 
planområdet finns delar av det småskaliga jordbrukslandskapet kvar men att utsikten 
över området från vägarna i norr och söder skyms av träd och erbjuder inga öppna vyer 
med utsikt över stora områden. Vid en jämförelse med nuvarande förhållanden bedöms 
därmed inte planförslaget påverka landskapsbilden eller upplevelsen av landskapets 
småskalighet i någon större omfattning. Vidare finns naturområden med visst 
identifierat naturvärde som på sikt skulle kunna utveckla värden som är typiska för de 
skogsmiljöer som omnämns i värdesbeskrivningen för riksintresset för Latorpsplatån. 
Planförslaget har utformats så att de utpekade naturområdena med visst naturvärde 
påverkas i så låg utsträckning som möjligt. Föreslagen väg påverkar bara mindre delar 
av utpekade naturområden med visst naturvärde. Se även fler bedömningar under 
rubriken natur samt i upprättad MKB för detaljplanen. 

Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014)
I gällande översiktsplan (ÖP) framgår det att den småskaliga karaktär som Lanna-
området har ska bibehållas och att ny bebyggelse bör anpassas efter rådande 
förhållanden. I övrigt hänvisar man till den fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-
Lanna som antogs 2012.
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Fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna (2012)
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Vintrosa-Lanna, föreslås en planerad 
lokal huvudlänk i oklar sträckning mellan väg 566 och väg 204. Det är denna 
planerade huvudlänk som nu aktuellt planförslag kan sägas utgöra. Det finns även 
utmarkerat ett utvecklingsområde för hästverksamhet i stora delar av planområdet och 
eftersom detaljplanen avviker från översiktsplanen i detta avseende används utökat 
planförfarande. När det gäller bebyggelse uttrycks det i FÖP:en att nyproduktion av 
bostäder i Hidinge/Lanna ska ske i mindre grupper eller som komplettering till befintlig 
bebyggelse och utformas med bykaraktär. Enligt riktlinjer i FÖP:en ska villatomter 
generellt sett vara ungefär 1500 m2 för att ta hänsyn till landskapsbild och den lantliga 
karaktären i området. 

Översiktskarta ur FÖP Vintrosa-Lanna (2012)
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Detaljplaner
Planområdet är inte detaljplanelagt. Detaljplanen angränsar dock till tre gällande 
detaljplaner: 

- Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan. 

Detaljplanen antogs 2015 och möjliggör för bostäder men även ett centrumområde. 
Den del av detaljplanen som angränsar närmast planförslaget utgörs av centrumområde 
som möjliggör centrumverksamhet, bostäder, vård, handel, kontor och skola. 
 
- Detaljplan för Vreta 1:38 m.fl. 

Detaljplanen antogs 2012 och möjliggör för område för idrottsändamål, parkering, 
naturmark m.m. Den del av detaljplanen som angränsar till planförslaget utgör 
gatumark. 
  
- Detaljplan för Sälven 1:31, Skrantåsen

Detaljplanen antogs 2010 och möjliggör för område för bostadsändamål och skola. 

Det finns även fler närliggande detaljplaner i Hidinge-Lannaområdet som i huvudsak 
möjliggör för bostäder. 

Planområdets avgränsning i förhållande till gällande angränsande detaljplaner. Röd gräns är 
plangränser för gällande detaljplaner. Svart gräns är för plangräns för nu aktuellt planförslag.  
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föruTsÄTTningar

Befintlig bebyggelse
Området är beläget i anslutning till Lanna tätort. Det finns varierande bebyggelse i 
form av gårdsmiljöer och nyare bostadsområden med i huvudsak villor, parhus och 
radhusbebyggelse. 

Trafik
Planområdet nås idag från Skrantåsvägen via länsväg 566 (Hidingevägen) i norr och 
från länsväg 562 i söder. 

En övergripande trafikutredning för Hidinge-Lannaområdet togs fram under våren 
2012. I utredningen ges förslag på hur Lanna-Hidingeområdets trafikstruktur kan 
utvecklas för att tillgodose eventuell exploatering i området. Genom planförslaget 
efterföljs de intentioner som anges i trafikutredningen om en ny väganslutning i 
området.

Fornlämningar 
Det finns inga registrerade fornlämningar inom området. Men strax öster om 
planområdet finns en registrerad fornlämning i form av en stensättning. 

Förorenade områden
Det finns inga potentiellt eller konstaterat förorenade områden registrerade inom eller i
anslutning till planområdet. I MKB:n framgår bedömningen att planområdet inte 
påverkas av områden för rödfyr eller förorenad mark samt att området inte berörs av 
någon förorening i grund-, ytvatten eller ytvattenflöden.    

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består området i huvudsak av lerig morän. I övrigt utgör 
marken i de mellersta delarna av planområdet grus och sand. Hela området kring Lanna 
innehåller förhöjda radonförekomster i mark. 
 
Kompletterande geotekniska undersökningar kan krävas när byggnadslägen fastställts.

Natur
Med anledning av en utökad exploatering i Lannaområdet har Lekebergs kommun 
sett att det finns ett behov av att identifiera de naturvärden som finns inom området. 
Den fördjupade grönstrukturplanen som WSP fått i uppdrag att genomföra innefattar 
naturinventeringar samt bedömningar gentemot riksintressevärdena geovetenskap, 
odlingslandskap och ädellövskog men även gentemot rödlistade arter och signalarter, 
i synnerhet i förhållande till den större vattensalamandern. Den fördjupade 
grönstrukturplanen ska bland annat fungera som underlag för att göra avvägningar i 
samband med pågående och kommande detaljplaneläggning i Lannaområdet. 
   
Den större vattensalamandern har området kring Lanna som sin livsmiljö och är 
fridlyst enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Utifrån art- och habitatdirektivet framgår 
det att alla åtgärder som vidtas ska ha målsättningen att samtidigt bevara och återställa 
en gynnsam bevarandestatus för arterna och deras livsmiljöer. Vattensalamandern 
använder dammar i området som fortplantningsvatten. Det har konstaterats tidigare 
att vattensalamandern vandrar mellan olika platser i Lanna. Utifrån inventeringar som 
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gjorts av den större vattensalamandern i arbetet med den fördjupade grönstrukturplanen 
har ingen förekomst av den större vattensalamandern påträffats i direkt närhet till eller 
inom planområdet. 

Inom planområdet har även naturinventeringar genomförts i samband med den MKB 
som tagits fram som underlag för detaljplanen. Vid denna inventering har naturvärdena 
för ett område (område 1 på kartan nedan), i de centrala delarna av planområdet, 
bedömts vara högre än vid de senaste inventeringarna, detta område bedöms nu inneha 
påtagligt naturvärde. I direkt anslutning till området med påtagligt naturvärde finns 
även ett område med visst naturvärde (område 2 på kartan nedan). Övriga inventerade 
naturområden ligger utanför planområdet och har bedömts inneha visst naturvärde. I 
övrigt finns en del objekt som är generellt biotopskyddade - de biotoper som påverkas 
inom planområdet är ett jordbruksdike, en stenmur samt några odlingsrösen. 

Utdrag från MKB:n som visar områden med identifierat naturvärde samt generellt biotopskyddade ob-
jekt. Observera att utredningsområdet för MKB:n omfattar ett större område än planområdesgränsen.  
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer utfärdas med stöd av 5 kap miljöbalken och avser kvaliteten på 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda människors 
hälsa eller miljön, eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors 
hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer finns för närvarande utfärdade för bl.a. 
luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten och ytvatten. I luftkvalitetsförordningen 
(2010:477) finns föreskrifter om högsta halt av vissa ämnen i luft, bl.a. kvävedioxid, 
kväveoxider, kolmonoxid och ozon. Vägtrafik bidrar till utsläpp eller bildande 
av flera av dessa ämnen. I det aktuella området förekommer inte utsläpp från 
exempelvis industriprocesser eller förbränningsanläggningar som medför risk för 
att miljökvalitetsnormerna överskrids. Trafiken i området är inte heller av den 
omfattningen att normerna överskrids.

Under det aktuella området finns del av grundvattenförekomsten Garphyttan-
Vintrosa (SE657320-145137). Detta är en sedimentär bergförekomst med bedömd 
uttagningsmöjlighet på 2 000 – 6 000 l/h. Den kemiska grundvattenstatusen och den 
kvantitativa statusen är goda. 

Vatten som avrinner från det aktuella området kommer så småningom att nå 
vattenförekomsten Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka (SE656913-
145448). För denna vattenförekomst finns miljökvalitetsnormer utfärdade, vilka 
innebär att god ekologisk status ska uppnås 2027 och att kvalitetskravet är god kemisk 
ytvattenstatus. 
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Hästhållning
I närheten finns hästgårdar, stall, ridvägar och hästhagar. Inventering av förekomst 
av hästrelaterad verksamhet (stall, gödselhantering, betesmark och ridvägar) utfördes 
inom ramen för MKB:n genom besök och intervjuer den 24 september 2018. Två 
hästgårdar finns strax utanför planområdets södra resp. norra del. Sammanlagt finns nio 
hästar som är beroende av betesmark i området.

Generellt gäller att ju längre avståndet är mellan djurhållning och bebyggelse desto 
mindre är risken att omgivningen ska påverkas. Antalet hästar och placering av 
gödselstackar har också betydelse för risken för olägenhet. Spridning av lukt, damm 
och hästallergen påverkas av vind, topografi och vegetation. Bebyggelse som befinner 
sig i vindriktningen från djurhållning riskerar att i större utsträckning drabbas av 
olägenheter än annan bebyggelse. Särskilt i en öppen terräng kan vinden föra
med sig lukt, damm och allergen en längre sträcka.  Vad gäller bedömningen av de 
besvär som hästhållning kan befaras medföra så har detta tidigare beaktats främst 
genom skyddsavstånd, vars längd grundats på risken för spridning av allergen. Senare 
tids forskning har dock visat att allergen i huvudsak sprids kontaktvägen och inte någon 
längre sträcka via luft. Istället är det andra omständigheter som är av betydelse, såsom 
bebyggelsemiljö, verksamhetens art och omfattning samt lokala förhållanden.

Störningar
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och 
förhandsbesked. 

Gällande riktvärden är: 
- 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35  
   kvadratmeter.
- 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35  
   kvadratmeter.
- 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i   
   anslutning till byggnaden.

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

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av en ny vägförbindelse mellan väg 566, via 
Skarantåsvägen, och väg 562 i Lanna. Detaljplanen möjliggör även bostäder i form av 
friliggande enbostadshus i anslutning till den föreslagna vägen.

Planerad bebyggelse
I de sydöstra delarna av planområdet föreslås nya bostäder. Planbestämmelsen f1 
reglerar att det endast får uppföras friliggande enbostadshus. Detaljplanen anger att 
bostäder får uppföras i en högsta byggnadshöjd på 6 meter och med minsta respektive 
största taklutning på 10-45 grader för huvudbyggnader och komplementbyggnader. 
Andelen bebyggd yta av fastigheten får uppgå till max 30 %. Om nya fastigheter 
ska avstyckas inom kvartersmarken är minsta fastighetsstorlek 1000 m2. Med 
anledning av höga radonhalter i Lannaområdet har plankartan även bifogats med en 
planbestämmelse om att byggnader måste uppföras i radonsäkert utförande.

I de västra delarna av planområdet regleras tre befintliga bostadsfastigheter inom 
användningsområdet bostad och med bestämmelser samma bestämmelser som anges 
ovan vilket är förenligt med byggnadernas nuvarande utformning. 

Trafik
Genom planförslaget möjliggörs en ny väg som förbinder Hidingevägen i nordväst, via 
del av Skrantåsvägen, med väg 562 i sydost. Väg 562 ansluter i sin tur med väg 204 
som förbinder Fjugesta med E18. Inom planområdets sydöstra delar planeras ett nytt 
bostadsområde, där kan anslutning anläggas utmed den föreslagna vägen. En del av 
Skrantåsvägen föreslås justeras genom en ny korsning som ansluter mot planerad väg i 
de mellersta delarna av planområdet. En del av väg 562 föreslås också justeras genom 
en ny korsning som ansluter mot planerad väg i de södra delarna av planområdet.    

Utmed den föreslagna vägen planeras en separerad gång- cykel och ridväg med 
angränsande dagvattendiken. När vägen ansluter på Skrantåsvägen i norr blir gång- 
cykel- och ridvägen sannolikt istället separerad från vägen med kantsten. Den befintliga 
väg som finns centralt i området föreslås regleras som gata främst avsedd för gång- och 
cykeltrafik (biltrafik i mindre omfattning kan tillåtas, främst som tillfart för befintliga 
fastigheter). Detta bör dock även kompletteras med lokala trafikföreskrifter i ett senare 
skede. 

Planförslaget har anpassats för att minimera antalet möjliga korsningar där både 
biltrafik, gång- och cykeltrafik och övriga trafikslag möts. 

För att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna bör väg 204 ej korsas utan en 
gång- och cykelport (tunnel) är aktuell i denna del av området - detta hanteras dock 
genom en separat vägplan som Trafikverket tar fram. 

Inom ramen för detaljplanen föreslås inga förändringar för övriga befintliga in- och 
utfarter som ansluter mot planerad väg. Vid detaljprojektering av vägen som kan ske 
efter att detaljplanen vunnit laga kraft måste dock hänsyn tas till hur befintliga in- och 
utfarter ska hanteras och så att de utformas trafiksäkert.
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Vägar och korsningar ska utformas med höga krav på trafiksäkerhet i enlighet med 
trafikverkets riktlinjer i VGU (vägar- och gators utformning). Trafiksäkerhetsaspekter 
har beaktats vid utformningen av detaljplanen - bland annat genom förprojektering 
av vägområdet, att reglera och minimera antalet korsningar samt genom separerad 
gång, cykel och ridväg. Det är dock först vid detaljprojekteringen då detaljplanen 
vunnit laga kraft som den slutgiltiga utformningen ska avgöras. Detaljplanen med dess 
planbestämmelser och avgränsningar blir dock utgångspunkten som man måste anpassa 
sig efter vid projekteringen. 

Natur
I huvudsak bedöms inte den ianspråkstagna åkermarken samt ängs- och betesmarken 
utgöra högt naturvärde. 

En mindre del av ett område med identifierat påtagligt naturvärde påverkas genom 
att det föreslås som område för väg, bostäder samt gång-, cykel och ridväg. En del 
av ett område med identifierat visst naturvärde påverkas också av den planerade 
vägsträckningen. Dock lämnas majoriteten av inventerade områden med visst eller 
högre naturvärde utanför detaljplanen. I övrigt kommer det krävas biotopskyddsdispens 
för stenmuren, jordbruksdiket samt de odlingsröden som påverkas av planförslaget. 
Biotopskyddsdispens måste sökas hos Länsstyrelsen innan dessa biotoper förändras 
- detta kan resultera i att det krävs kompensationsåtgärder för att exempelvis ersätta 
biotoperna på någon annan plats. Planförslaget har i övrigt anpassats och utformats för 
att bespara så stor del ängs- och betesmark som möjligt. Ett naturområde föreslås också 
i de södra delarna där gång-, cykel och ridvägen kan ansluta och fortsätta på valfri 
lokalisering inom naturområdet för att sedan kopplas samman med planerad gång- 
och cykelport (tunnel) och busshållplats vid Hagakorset. Se ortofoto med samlade 
naturförutsättningar i förhållande till planområdet på nästa sida.    

Den sammanvägda bedömningen är att den större vattensalamandern, riksvärdena i 
riksintresset för Latorpsplatån samt värdefulla strukturer och biotopskyddade miljöer 
i Hidinge-Lanna inte påverkas i någon större utsträckning av planförslaget. Framtagen 
MKB ger också ytterligare stöd för detta ställningstagande. 

Miljökvalitetsnormer
I MKB:n har en jämförelse med nuvarande förhållanden gällande miljökvalitetsnormer 
genomförts och planförslaget bedöms inte medföra någon förändrad påverkan på 
möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnormer.

Fornlämningar
Det ska säkerställas att den nya vägförbindelsen inte påverkar några tidigare okända 
fornlämningar. Arkeologiska utgrävningar ska genomföras i området. Om det blir 
aktuellt att ta bort fornlämningar krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 

Hästhållning
Planförslaget är anpassat för att påverka hästhållningen i området så lite som 
möjligt. Enligt upprättad MKB genererar planförslaget inga betydande förändringar 
av hästhållningen. Gödselhanteringen kommer inte att påverkas av planförslaget. 
Hästgödseln kommer även fortsättningsvis kunna omhändertas av extern entreprenör 
och fastigheternas tillgänglighet förändras endast marginellt. 
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Ortofoto som visar samlade naturförutsättningar i förhållande till planområdet och planerad väg-
sträckning. Grön yta är identifierade naturområden med påtagligt eller visst naturvärde. Grön punkt är 
odlingsrösen. Röd linje är stenmurar. Blå linje är jordbruksdike. Lila cirkel anger hästverksamhet.  
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Gällande skyddsavstånd från hästhållningen så finns redan bostäder på närmare 
avstånd till stallbyggnaden än den nya föreslagna bostadsbebyggelsen som medges 
i detaljplaneförslaget. Den nya föreslagna bostadsbebyggelsen genererar inte heller 
några nya begränsningar för hästverksamheten. Mer utförliga bedömningar görs i 
MKB:n. 

I planförslaget anges även planbestämmelsen rid som syftar till att säkerställa att 
ridvägar tillåts på föreslagen gata samt gång- och cykelväg. I detaljplanen regleras 
inte den specifika utformningen av väg- och gaturområdena utan det hanteras i 
genomförandefasen efter att planen vunnit laga kraft. Alla väg- och gatuområden samt 
korsningar ska dock utformas i enlighet med trafikverkets riktlinjer i VGU (vägar- och 
gators utformning) för att efterleva trafiksäkra miljöer.   

Störningar
För att tillgodose de riktvärden som finns gällande olägenhet och buller har 
planförslaget anpassats med följande åtgärder utefter de bullerkartläggningar som 
gjorts i den MKB som upprättas för detaljplanen: 

- Prickad mark där bebyggelse inte får uppföras anges närmast föreslagna vägar där det 
förekommer höga bullervärden. 

- Planbestämmelsen m1 anger att bullerreducerande skärm ska uppföras där 
bullervärden överskrids nära bebyggelse. 

På föreslagna områden för bostäder kan riktvärdet om 70 dB(A) maximal ljudnivå vid 
uteplats i anslutning till byggnaden komma att överskridas och därför föreslås följande:

- Planbestämmelsen m2 anger att varje bostad ska ha tillgång till en balkong eller 
uteplats som är orienterad mot en ljuddämpad sida. 

Vatten och avlopp
En ny vatten- och avloppsledning föreslås samlokaliseras med den nya vägen vilket  
möjliggör att de planerade bostadsområdena kan anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp. 

El och tele
Planområdet förses med ett E-område för nätstation.

Skanova önskar att så långt det är möjligt behålla befintliga teleanläggningar i sitt 
nuvarande läge, detta för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flytt. Skulle en konflikt uppkomma där en flytt av telekablar blir aktuell 
bekostas detta av exploatör.

Dagvatten
I PM Dagvattenhantering som togs fram i samband med MKB:n för området framgår 
det att avrinningen mot Svartån kommer att öka marginellt då hårdgjorda ytor med 
anledning av vägen medför ett ökat dagvattenflöde. 
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Genom att utnyttja gräsklädda vägslänter och att anlägga vägdiken, där fastläggning 
och växtupptag reducerar näringsämnen och tungmetaller, uppnås en god rening av 
dagvattenflödena. Diken möjliggör även fördröjning av dagvattnet. Reningseffekten 
bedöms vara tillräcklig för att tillgodose reningsbehovet för den aktuella recipienten. 
Inga kvalitetsfaktorer riskerar att passera en klassgräns och därmed få försämrad status 
på grund av projektets genomförande eller något av vägalternativen. I naturområdet i 
söder finns även möjlighet att anordna åtgärder för att fördröja dagvatten om behovet 
uppstår. 

Sammanfattningsvis finns ingen risk att planförslaget påverkar möjligheterna att uppnå 
MKN för recipienten. 

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjning behöver utökas och anpassas till ny plan. Rekommenderad 
minsta kapacitet i markbrandposter är 600-900 liter per minut med ett maximalt 
inbördes avstånd av 250-400 meter.

Avfallshantering
Avfallshantering föreslås ske på ett traditionellt sätt med hämtning av hushållsavfallet 
på varje enskild tomt/fastighet. Gatornas utformning regleras inte i detaljplanen 
men vid genomförandet ska detta ske i enlighet med trafikverkets riktlinjer i VGU 
(vägar- och gators utformning). Det är viktigt att beakta så att gator utformas så att 
vändmöjligheten för renhållningsfordon säkerställs.  

genOmföranDefrågOr

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget innebär att markanvändningen i planområdet förändras. Istället för ett 
oexploaterat område som huvudsakligen består av åkermark samt ängs- och betesmark 
möjliggörs det för utbyggnad av väg, gator och områden för bostadsändamål inom 
planområdet. Detta medför att delar av flera fastigheter påverkas och föreslås förändras 
i enlighet med detaljplanens planbestämmelser. Se mer utförlig beskrivning under 
fastighetsrättsliga frågor samt tabell för fastighetskonsekvenser (bilaga 3).  

I den MKB som upprättats som underlag för detaljplanen redovisas miljöbedömningar 
och konsekvenser av den miljöpåverkan som planförslaget förväntas resultera i. 
Påverkan på riksintresset för Latorpsplatån, miljökvalitetsnormer, naturvärden, 
kulturmiljö, landskapsbild, markanvändning, hästhållning, buller har exempelvis 
utretts. Sammanfattningsvis innebär planförslaget att ett par områden med identifierat 
naturvärde delvis föreslås tas i anspråk av vägområdet. Vägområdet föreslås dock i 
kanten av dessa naturområden vilket gör att de till största delen kan lämnas orörda. Det 
är även delar av några generellt biotopskyddade miljöer som påverkas (odlingsrösen, 
stenmur och jordbruksdike). Biotopskyddsdispens måste sökas hos Länsstyrelsen innan 
dessa biotoper förändras - detta kan resultera i att det krävs kompensationsåtgärder 
för att exempelvis ersätta biotoperna på någon annan plats. Vidare resulterar 
planförslaget i att bullerriktvärden kan förväntas överskridas i delar av planområdet 
- detta medför att kommunen behöver anordna bullerreducerande plank samt att det 
vid bygglovsprövning behöver säkerställas att föreslagna bostäder i de södra delarna 
av området har tillgång till en uteplats eller balkong som inte överskrider gällande 
riktvärden.   
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Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Lekebergs kommun.

Ekonomiska frågor
Kostnaderna för upprättande av detaljplan delas mellan Lekebergs kommun samt 
fastighetsägaren till Hidinge-Lanna 1:89. Villkor för planarbetet, parternas åtaganden i 
samband med upprättande av detaljplan samt kostnadsfördelningen av upprättande av 
detaljplan regleras i ett detaljplaneavtal.

Lekebergs kommun finansierar kostnader som uppkommer i samband med 
framdragning av vatten, avlopp och vägar i anslutning till planområdet. 

Anslutningsavgift för vatten och avlopp debiteras enligt kommunens taxa.

Kostnader för bygglov samt eventuella egna privata utredningar, undersökningar och 
tillstånd för planerade bostäder på fastighet Hidinge-Lanna 1:89 tillkommer.

Tidplan
Planen hanteras med utökat planförfarande. Tidplanen utgör en preliminär bedömning 
och kan komma att justeras under planarbetets gång. 

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

När en detaljplan antas kan beslutet överklagas av dem som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet om att 
anta detaljplanen inom överklagandetiden. Överklagandetiden pågår tre veckor efter 
datum då justerat protokoll för beslutet att anta detaljplanen tillkännagivits. Vid 
eventuellt överklagande vinner planen laga kraft först då alla möjligheter att överklaga 
är uttömda (prövning av detaljplaner sker i mark- och miljödomstolen och mark- och 
miljööverdomstolen). En överklagandeprocess tar vanligtvis mellan 6-12 månader. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare som berörs 
rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det 
ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade.

Huvudmannaskap
I en detaljplan regleras vilket huvudmannaskap det ska vara för allmänna platser
(område för väg, gata och natur). Alla allmänna platser ska ha en huvudman. 
Huvudmannen för de allmänna platserna är ansvarig för att iordningställa och 
förvalta allmänplats, till exempel handlar det om att bygga ut och sköta vägar, gator, 
naturområden, gång- och cykelvägar mm. Huvudmannaskapet för allmänna platser i en 
detaljplan kan vara antingen kommunalt, enskilt eller delat. Huvudregeln är dock att 
kommunen är huvudman för de allmänna platserna. 
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Eftersom framdragning av vägar, vatten och avlopp i anslutning till planområdet 
är kommunala projekt görs bedömningen att kommunen ska vara huvudman för 
allmänplatsmark inom planområdet. Kommunen bekostar framdragning av vatten, 
avlopp och vägar inom allmän platsmark i planområdet. Kommunen är ansvarig 
för framtida drift och underhåll av allmän platsmark. De delar av fastigheter där 
allmänplatsmark föreslås (område för väg, gata och natur) kan med stöd av detaljplanen 
bilda nya fastigheter i kommunens ägo. Detta kan ske först då det finns en laga kraft 
vunnen detaljplan.  
 
Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen utgör ett underlag för hur fastighetsbildning kan ske. Se även bilaga 3 - 
fastighetskonsekvenser.    

All mark som inte ägs av staten kan bli föremål för expropriation. Tanken med 
lagstiftningen är att det allmännas möjlighet till expropriation skall leda till frivilliga 
överenskommelser mellan kommunen och fastighetsägaren. Ofta träffas en uppgörelse 
om försäljning av mark utan att kommunen behöver ta till något tvångsförfarande. 
Expropriation kan enligt svensk lag beviljas om speciella allmänna ändamål föreligger, 
till exempel gäller detta för allmän platsmark inom detaljplaner med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Mark för väg, natur samt gata föreslås övergå från respektive fastighetsägare och 
istället bli kommunala fastigheter. Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att 
lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. 
Övertagandet av den allmänna platsmarken kan alltså ske frivilligt eller med tvång. 
Kommunen är också skyldig att lösa in den allmänna platsmarken om fastighetsägaren 
begär det. 

Fastighetsbildning kan ske då planen vunnit laga kraft. För att genomföra 
fastighetsrättsliga åtgärder som föreslås genom detaljplanen krävs en ansökan 
om lantmäteriförättning hos Lantmäteriet. Ansvar att ansöka och bekosta 
lantmäteriförättning åligger respektive exploatör. Kommunen har särskilt ansvar 
att ansöka om och bekosta lantmäteriförättning avseende allmänplatsmark. 
Fastighetsägaren för Hidinge-Lanna 1:89 har särskilt ansvar att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförättning avseende avstyckning av nya fastigheter (tomter) på del av 
fastighet Hidinge-Lanna 1:89. 

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal avses upprättas mellan kommunen och ägaren av fastighet 
Hidinge-Lanna 1:89. Exploateringsavtalet ska reglera de åtaganden som kan komma att 
krävas vid genomförandet av detaljplanen beträffande fastighet Hidinge-Lanna 1:89. 

Det handlar till exempel om:
- Anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser
- Anläggningar för vattenförsörjning och avlopp
- Andra åtgärder (exempelvis utformningen av allmänna platser, tidsplanering, 
kontroller och garantitider för exploatörens åtgärder, ansökningar om 
lantmäteriförrättningar mm)
- Att utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar finansieras av den som har 
nytta av detaljplanen 
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meDverkanDe i PlanarbeTeT
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Jonas Kinell   Lars Johansson
Planarkitekt   Förvaltningschef    
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bilaga 2    

Observera att illustrationen endast ger ett exempel på en möjlig 
utveckling med anledning av planförslaget. Detaljplanen reglerar hur 
marken inom planområdet får och inte får användas men styr inte vad som ska 
genomföras. Detaljplanen anger ramarna för vad som är möjligt och vad som 
inte är möjligt vid en framtida bygglovsprövning och fastighetsbildning.
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bilaga 3    Fastighetskonsekvenstabell
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Rapportering IVO, Lex Sarah och överklaganden

§31

   



Utse ställföreträdande socialchef

§32

SON 19-60

   



Förvaltningschefen informerar

§33

   



Protokoll SON SAM

§37

   



Protokoll 2019-01-24

Socialnämndens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Kommunhuset, sammanträdesrum Leken Location  

Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ann-Mari Gustavsson (ordförande) (Förvaltningschef)
Nancy Murtic  (Verksamhetsutvecklare)
Andreas Hill (Enhetschef)
Beatrice Fagerdahl  (Enhetschef)
Daniel Lindberg  (Enhetschef)
Anna Gunnarsson (Enhetschef)
Dafina Hasani  (Enhetschef)
Kerstin Johansson (Verksamhetscontroller)
Sandra Magnusson (Ekonomicontroller) §3

Övriga

Diana Olsén (Kommunal)
Susanne Johnsson (Kommunal)
Sara Brorsson (Sveriges arbetsterapeuter)
David Järn (Vårdförbundet)
Jorun Knutsson (Kommunal)
Lena Nyströmer (Kommunal)
Ann-Kristin Frank (Kommunal)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-7

Ordförande _________________________________________________________________
Ann-Mari Gustafsson

Justerare _________________________________________________________________
David Järn

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Närvarande 
arbetsgivarrepresentanter



Protokoll 2019-01-24

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN
Protokollet är justerat. 

Styrelse/Nämnd Socialnämndens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2019-01-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén



Protokoll 2019-01-24

Justerare signatur

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Föregående mötesprotokoll
§3 Inför socialnämnden 30 januari
§4 Sammanträdestider SON SAM 2019
§5 Tillbud och arbetsskador
§6 Lex Sarah/Lex Maria
§7 Övriga frågor



Protokoll 2019-01-24

Justerare signatur

§1- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

 

Beslut

David Järn väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.



Protokoll 2019-01-24

Justerare signatur

§2- Föregående mötesprotokoll

Ärendebeskrivning

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Förslag till beslut

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Beslut

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll SON-SAM 2018-12-07 - (66378)



Protokoll 2019-01-24

Justerare signatur

§3- Inför socialnämnden 30 januari

Ärendebeskrivning

Genomgång av ärendelista till socialnämndens sammanträde den 30 januari 2019.
 

Verksamhetsutvecklare Nancy Murtic och ekonomicontroller Sandra Magnusson går igenom 
årsredovisningens preliminära resultat. Årsredovisningen bifogas till protokollet så snart den 
är färdig i sin helhet. 
 

Information från förvaltningschefen

Extra resurs till daglig verksamhet/LSS:
Kommer att gå ut med en internannons om en teamledare. Annons kommer ut inom några 
dagar.

Rekrytering MAS:
Från och med 1 mars kommer nuvarande MAS höjas från 20 till 50. Tanken med tjänsten 
framöver är en kombinerad heltidstjänst, 50 % anhörigstödjare och 50 % MAS.

Ny verksamhetsutvecklare:
Nancy Murtic ska vara tjänstledig 1 mars 2019 - 30 juli 2020. Ny verksamhetsutvecklare är 
Jenny Ardell, som tidigare har jobbat på AMI.
Börjar 11 februari och går bredvid i 3 veckor.

Ny verksamhetscontroller:
Maria Eck börjar 1 mars, går bredvid Kerstin Johansson i två månader.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp

lägger informationen till handlingarna.



Protokoll 2019-01-24

Justerare signatur

§4- Sammanträdestider SON SAM 2019

Ärendebeskrivning
Nedan redovisas sammanträdesplaneringen för SON SAM för 2019.

24 januari kl. 13-15

21 mars kl. 13-15

9 maj kl. 13-15

 

22 augusti kl. 13-15

27 september kl. 13-15

7 november kl. 13-15

12 december kl. 13-15

Förslag till beslut

Socialnämndens samverkansgrupp

Antar den föreslagna sammanträdesplaneringen för SON SAM 2019.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp

Antar den föreslagna sammanträdesplaneringen för SON SAM 2019.

Beslutsunderlag
 Sammanträdesplanering SON SAM 2019 - (66465)



Protokoll 2019-01-24

Justerare signatur

§5- Tillbud och arbetsskador

Ärendebeskrivning

Information om inrapporterade skador och tillbud.

Hasselbacken - två tillbud och en arbetsskada.
Kastanjen/daglig verksamhet - två arbetsskador och ett tillbud.
Hemtjänsten - kännedom om tre halkolyckor.

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp

lägger informationen till handlingarna.



Protokoll 2019-01-24

Justerare signatur

§6- Lex Sarah/Lex Maria

Ärendebeskrivning

Verksamhetsutvecklare Nancy Murtic om inrapporterade händelser till IVO samt beslut från 
IVO angående Lex Sarah.

Beslut

Socialnämndens samverkangrupp

lägger informationen till handlingarna.



Protokoll 2019-01-24

Justerare signatur

§7- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Enhetschef Anna Gunnarsson informerar om arbetet med nätverksuppkoppling på boendena.

En diskussion förs kring verksamheternas arbetskläder. Flera upplever problem med att det 
ofta saknas kläder samt  att kläderna inte är ändamålsenliga, exempelvis att de är kalla på 
vintern och varma på sommaren samt att kvaliteten på materialet upplevs undermålig. 
Förvaltningschef tar frågan vidare till förvaltningens kontaktperson gentemot Textilia för 
fortsatta diskussioner.

Flera förtroendevalda påtalar vikten av att verksamheterna får vara med och tycka till i 
upphandlingen av nya leasingbilar. Det är viktigt att de nya bilarna är ändamålsenliga för de 
som ska använda dem. Daniel Lindberg, enhetchef för hemtjänsten, har inbokat möte 
med chefen för teknik och service i närtid och lyfter frågan med honom.

 

 

Beslut

Socialnämndens samverkansgrupp

lägger informationen till handlingarna.
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