
Kallelse 2018-06-04

Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-14:30 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen

Övriga
Anna Nilsson, Utredningssekreterare
Martin Willén, Kommundirektör
Caroline Pellerud (C), Politisk lärling

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

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

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

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Berth Falk (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
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Kallelse 2018-06-04

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Justering sker den 4 juni kl. 14.00.

Förslag till beslut

XX utses till justerare med XX som ersättare.
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2 – Information - Nämnder, bolag och 
kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar representanter från respektive nämnd, bolag och 
kommunalförbund.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tom handling för anteckningar
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3 – Information - Kommundirektör Föredragande Martin Willén 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tom handling för anteckningar
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4 – Ny taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) och Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt 
tillståndsgivning enligt LBE 
(KS 18-25)

Föredragande Ulf Smedberg 

Ärendebeskrivning
Direktionen för Nerikes Brandkår har på sammanträdet 2017-12-14 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att anta ny taxa för tillsyn enligt lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillståndsgivning enligt 
LBE. 

Anledning till ny taxa är att nuvarande taxa inte prisjusterats de senaste åren samt att Sverige 
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett underlag som vägledning till framtagande av 
kommunala taxor inom räddningstjänstens område. Nerikes brandkår har inväntat SKL:s vägledning 
innan de skapat förslag till nya taxor. 

Kommunfullmäktige i respektive kommun ansvarar för att besluta om taxan. 
För att kunna använda det underlag för konstruktion av taxa som SKL har tagit fram behöver 
handläggningskostnad per timme beräknas. Taxan kan utformas enligt tre olika modeller; Timtaxa, 
Fast avgift eller utifrån ärendetyper. Den nu föreslagna taxan är utformad som en timtaxa. Bilaga 1 
redovisar framtagen handläggningskostnad per timme för Nerikes Brandkår. I bilaga 2 redovisas 
beräkningsunderlaget för timtaxa, taxetabeller LSO och LBE. 

Uppräkning av taxan sker genom att använda sig av ett index som SKL tillhandahåller, Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är tänkt att användas av kommunerna som underlag vid 
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Detta prisindex används i SKL:s egna 
beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

antar taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
antar taxa för tillståndsprövning, tillsyn och godkännande av föreståndare enligt lag om 

brandfarliga och explosiva varor
ger Direktionen för Nerikes Brandkår i delegation att för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 

att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med 
den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018 (kommunfullmäktiges 
beslutsår).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillståndsgivning enligt LBE
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Försändringar taxor
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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5 – Förordnande av kommundirektör 
sommaren 2018 
(KS 18-485)

Föredragande Martin Willén 

Ärendebeskrivning
Kommunledningsgruppen har lämnat individuella önskemål om sommarsemester 2018. Mot 
bakgrund av lämnade semesterönskemål finns under hela sommarperioden en tjänsteman i 
kommunledningsgruppen tillgänglig.
Genom förordnande samt att kommundirektör alternativt stf kommundirektör finns tillgängliga 
under hela semesterperioden för rådgivning till förordnad kommundirektör, täcks ett 
grundläggande krav med tillgänglig kommundirektör samt att verksamheterna i övrigt kan planera 
för en god bemanning när behovet är som störst.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förordnar

 Tomas Andersson som kommundirektör 2018-07-07 – 2017-07-22
 Mats Turesson som kommundirektör 2017-07-23 – 2017-08-05
 samt delegerar båda attesträtt för fakturor under aktuell period.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förordnande av kommundirektör sommaren 2018
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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6 – Förordnande av förvaltningschef för 
kultur- och bildningsförvaltningen 
sommaren 2018 
(KS 18-531)

Föredragande Martin Willén 

Ärendebeskrivning
Ledningsgruppen för Kultur- och bildningsförvaltningen har lämnat individuella önskemål om 
sommarsemester för 2018. För att kunna tillgodose de enskilda chefernas semesterönskemål 
behöver en tillförordnad förvaltningschef utses under veckorna 27 till och med 29. 

Kultur- och bildningsförvaltningen föreslår därför att förordna verksamhetsutvecklare Jan-Åke Stolt 
Karlsson till förvaltningschef under perioden 2018-06-30 till 2018-07-22 för att stötta 
verksamheten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förordnar Jan-Åke Stolt Karlsson som förvaltningschef under perioden 2018-06-
30 till 2018-07-22.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förordande av förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen
 §74 KSAU Förordnande av förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen 

sommaren 2018
 §56 KUB nämnd Förordnande av förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen 

sommaren 2018
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7 – Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 
4:62 m.fl (del av Vreta bytomt) 
(KS 17-331)

Föredragande Jonas Kinell 

Ärendebeskrivning
Ansökan om planbesked för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom det aktuella området inkom in 
till Sydnärkes Byggförvaltning i mars 2017. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav 2017-05-30 
positivt planbesked och Sydnärkes Byggförvaltning fick uppdraget att under 2018 inleda 
detaljplaneläggning för det aktuella området. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
bostadsbebyggelse på del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl (del av Vreta bytomt)
2. detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl (del av Vreta bytomt) skickas ut på 

samråd enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl (del av Vreta bytomt)
 Behovsbedömning
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Orienteringskarta
 Fastighetsförteckning
 §72 KSAU Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl (del av Vreta bytomt)
 Behovsbedömning
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8 – Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl 
(KS 17-291)

Föredragande Jonas Kinell 

Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för macken att utöka sin verksamhet och nyttja hela området 
från Fjugesta 27:2 till och med Fjugesta 2:74. Den planerade utökningen av verksamheten består av 
anläggandet av en biltvätt av gör-det-själv-modell. 

Då utfarten mot Fjugesta Letstig redan idag är avstängd för genomfartstrafik, vilket också 
säkerställs genom planförslaget, stängs även Östra Långgatans förlängning norrut från 
Södergatan/Storgatan av och marken kan då avyttras och istället nyttjas för angränsande 
bostadsfastigheter.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

Anette Bergdahl (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl
 Samrådsredogörelse, antagandehandling
 Plankarta, antagandehandling
 Planbeskrivning, anatagandehandling
 Granskningsutlåtande, antagandehandling
 Fastighetsförteckning, antagandehandling
 §91 KSAU Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl
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9 – Uppföljning av intern kontroll för 
Lekebergs kommun 2017 
(KS 18-429)

Föredragande Helen Ekman 

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7.

Enligt Reglementet ska också nämnderna senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till 
kommunstyrelsen.

Socialnämnden och sydnärkes IT-nämnd har i år varit försenade med att anta uppföljningarna inom 
nämnderna vilket resulterat i fördröjning av rapporteringen till kommunstyrelsen.

Redovisningarna från nämnderna visar överlag att arbetet med kommunens interna kontroll i stort 
fungerar bra men att det finns en del områden att förbättra.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner rapporterna från nämnderna gällande den interna kontrollen 2017
2. Uppmanar socialnämnden och sydnärkes IT-nämnd att till nästa år inkomma i tid med 

uppföljningarna till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner rapporterna från nämnderna gällande den interna kontrollen 2017 men är 
kritiska till att rutiner inte har följts upp.

2. Uppmanar socialnämnden och Sydnärkes IT-nämnd att till nästa år inkomma i tid med 
uppföljningarna till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll för Lekebergs kommun 2017
 §7 KUB nämnd Uppföljning av kultur- och bildningsnämndens intern kontrollplan 2017
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 §66 KSAU Uppföljning av intern kontroll för Lekebergs kommun 2017
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10 – Intern kontrollrapport 1 för 
kommunstyrelsen 
(KS 18-519)

Föredragande Helen Ekman 

Ärendebeskrivning
Rapport 1 avser genomförda interna kontroller och uppföljningar per 30 april 2018 utifrån riskerna i 
den antagna internkontrollplanen för 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört åtta av tio planerade kontroller för perioden 2018-01-
01 till 2018-04-30. Resultatet visar på övervägande del av inga avvikelser, några mindre avvikelser 
har noterats gällande ej verkställda beslut. Större avvikelser har hittats gällande kontrollen av 
inrapporterad sjukfrånvaro i självservice. Där blir åtgärden att meddela ansvarig chef som får 
kontrollera avsaknad av inrapportering hos medarbetare.

De två kontroller som inte genomförts är fysiska kontroller av väghållning samt stickprov på 
anställningsbevis gällande LAS-regler. Dessa planeras att göras vid nästa planerade 
rapporteringstillfälle.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 1 för kommunstyrelsen
 Intern kontrollrapport 1 för kommunstyrelsen
 §67 KSAU Intern kontrollrapport 1 för kommunstyrelsen
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11 – Intern kontroll för Lekebergs kommun 
- rapport 1 
(KS 18-551)

Föredragande Helen Ekman 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i 
samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen inom 
nämnderna fortlöper.

Kultur- och bildningsnämnden har kontrollerat samtliga moment för perioden och hittat en mindre 
avvikelse gällande delegationsbeslut. Åtgärder finns planerade för att komma tillrätta med den 
identifierade avvikelsen.

Socialnämnden har genomfört två av tre planerade uppföljningar. De genomföra kontrollerna 
visade på inga avvikelser. Uppföljningsmomentet ”Avstämning kring antalet biståndsbeslut som 
inte är omprövade i tid” har inte genomförts.

Sydnärkes IT nämnd hade inga interna kontrollmoment inplanerade för perioden utan kommer att 
rapportera uppföljningar vid nästa tillfälle, rapport 2. 

I arbetet med att bygga upp och genomföra internkontroll i Lekebergs kommun har utbildningar av 
medarbetare på förvaltningarna skett och stöd i både planering och genomförande har erbjudits för 
att säkerställa att internkontroll sker på ett sätt som säkerställer att brister i verksamheten 
identifieras och åtgärdas. Socialnämnden och kultur- och bildningsnämnden har till denna 
delrapportering brustit i redovisningen till kommunstyrelsen då de inte följt den fastställda 
ordningen för denna redovisning. Denna brist försvårar kommunstyrelsens uppföljning och det är 
viktigt att förbättringar av detta sker och att det, till nästa redovisning som nämnderna gör, inte 
kvarstår.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.lägger informationen till handlingarna
2.uppmanar kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden att till rapport två rapportera 

enligt kommunstyrelseförvaltningens instruktioner.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 1
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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12 – Riktlinjer för skyltning av Lekebergs 
kommuns verksamhetslokaler 
(KS 18-385)

Föredragande Ellinor Hailee 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för skyltning av kommunens 
lokaler. Syftet är att det ska vara lätt för besökare att hitta till kommunens olika verksamheter. 
Därför ska lokalerna vara tydligt skyltade, både invändigt och utvändigt. Skyltningen ska underlätta 
för besökare att hitta dit de ska och därifrån.  

Lekebergs kommun har flera olika lokaler och dessa riktlinjer syftar till att skapa en enhetlighet 
kring skyltning av kommunens olika lokaler och verksamheter. Det ska även vara tydligt för 
besökaren att de besöker verksamheter som tillhör Lekebergs kommun. 

I Plan- och bygglagen ställs krav på att åtgärda enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler. Ett hinder 
mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med 
hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Som enkelt 
avhjälpta hinder räknas bland annat skyltning, som ska vara tillgänglig och anpassad efter personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Riktlinjerna har processats internt samt varit på remiss hos kommunens tillgänglighetsråd vars 
synpunkter har införlivats i förslaget till riktlinjer.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för skyltning av Lekebergs kommuns verksamhetslokaler.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för skyltning av Lekebergs kommuns verksamhetslokaler
 Riktlinjer för skyltning av Lekebergs kommuns verksamhetslokaler
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 PowerPoint - Skyltning
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13 – Tillämpningsanvisningar till OPF-KL 
(KS 17-885)

Föredragande Peter Brändholm 

Ärendebeskrivning
Beslut om tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL).

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-11, § 58 att anta bestämmelser om omställning och 
pension för förtroendevalda, OPF-KL. Som vägledning och för att underlätta handläggning det har 
dessa tillämpningshänvisningar tagits fram. 
Som en ytterligare åtgärd för att underlägga handläggning kan gällande delegationsordning för 
kommunstyrelsen kompletteras så att en tjänsteperson beslutar om ekonomiskt omställningsstöd 
enligt gällande reglering.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Tillämpningsanvisningar (riktlinjer) till Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillämpningsanvisningar förtroendevalda som omfattas av OPF-KL
 Tillämpningsanvisningar till OPF-KL
 §82 KSAU Tillämpningsanvisningar till OPF-KL
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14 – Riktlinjer för investeringsredovisning 
(KS 18-508)

Föredragande Anna Bilock 

Ärendebeskrivning
Investeringsriktlinjerna syftar till att skapa en för kommunen enhetlig ram för handläggning, 
budgetering, beslutsfattande och redovisning av anläggnings-tillgångar (investeringar). 

Riktlinjerna beskriver vilka övergripande principer som gäller vid investeringar och hur en 
anläggningstillgång definieras. De redogör även för vilka redovisningsregler som skall tillämpas för 
att fastställa investeringens anskaffningskostnad, avskrivning, ned- och uppskrivning, avyttring mm.

Riktlinjerna beskriver planerings-, besluts- samt uppföljningsprocessen. De redogör även för hur 
överföring av investeringsmedel ska ske vid årsbokslut för färdigställda respektive ej färdigställda 
investeringar.

Investeringsriktlinjerna redogör även för komponentavskrivning, d v s vilka komponentgrupper, 
komponenter, avskrivningstider mm som ska gälla.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar riktlinje för investeringsredovisning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

Anette Bergdahl (S) och Berth Falk (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för investeringsredovisning
 Riktlinjer för investeringsredovisning
 §77 KSAU Riktlinjer för investeringsredovisning
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15 – Prognosrapport 1, 2018, för 
kommunstyrelsen 
(KS 18-503)

Föredragande Inger Sundblad 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 som innehåller en beskrivning 
över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 2 mål helt och 4 delvis vilket ger en måluppfyllelse på 33,3 
%. 
Av de 22 beslutade indikatorerna uppnås 12 helt, 7 delvis och 3 inte alls vilket ger en 
indikatoruppfyllelse på 54,5 %. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall enligt budget för 2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1-2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1-2018 för Kommunstyrelsen, reviderad
 Kommunstyrelsens Prognosrapport 1 för 2018, reviderad
 §78 KSAU  Prognosrapport 1-2018 för Kommunstyrelsen
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16 – Prognosrapport 1, 2018, för Lekebergs 
kommun 
(KS 18-502)

Föredragande Anna Bilock 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 som innehåller nuläge för mål- 
och ekonomi samt en prognos för helåret. 

Kommunen prognostiserar uppnå 5 mål delvis och 1 når kommunen inte alls. I procent blir det en 
måluppfyllelse på 0 %. Av de 21 beslutade indikatorerna uppnås 10 helt, 8 delvis och 3 inte alls 
vilket ger en indikatoruppfyllelse på 48 %. 

Den största förändringen sedan årsredovisningen är att inom målet "Lekebergs kommun ger barn 
och unga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar" har 3 indikatorer gått från 
att uppnås helt till att delvis uppnås. Även inom målet "Lekebergs kommun erbjuder en trygg och 
god omsorg för alla utifrån behov" har en försämring skett, från att alla indikatorer var uppnådda 
till att 2 uppnås helt och en inte alls. Kommunen prognostiserar också att Lekebergs kommun inte 
alls når målet "Lekebergs kommun minskar sin miljöpåverkan" och det beror på att prognosen visar 
att miljödiplomeringen inte kommer att lyckas under 2018.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 19 918 tkr totalt för kommunen och 
budgetavvikelsen blir därmed plus 6 001 tkr eftersom det budgeterade överskottet är beräknat till 
13 917 tkr. Prognosen bygger på att kommunstyrelsens planeringsreserv, utvecklingsmedel och 
lönepott förbrukas.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1
 Lekebergs kommuns Prognosrapport 1 för 2018
 Prognosrapport 1 2018 för Socialnämnden, ver 2, slutlig version
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 §80 KSAU Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2018
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Kallelse 2018-06-04

17 – Preliminära ramar för 2019 
(KS 18-505)

Föredragande Anna Bilock 

Ärendebeskrivning
I Mål- och budgetförutsättningarna som antogs av kommunstyrelsen 2018-04-12 ska preliminära 
ramar för 2018 antas av kommunstyrelsen 2018-06-04. 

Förslaget bygger på de förutsättningar som kommunstyrelsen har beslutat och som innebär ett 
resultatmål på 3 % i överskott. Kompensation ges för löne- och arvodesökningar, hyror, 
volymförändringar och redan beslutade investeringar. 

Dessutom görs ett antal tillfälliga satsningar på bland annat fortsatt arbete med 
utvecklingsmöjligheter inom välfärdsteknologi mm om 7,2 mnkr, fortsatt fiberutbyggnad, 
förstärkningar inom Kultur- och bildning och Socialförvaltningen och inte minst en 
utbildningssatsning för framtida kompetensförsörjning om 5 mnkr.

Förslaget till preliminära ramar för MER-plan 2019 är följande:
- Kommunstyrelsen 108 592 000 kr
- Kultur- och bildningsnämnden 210 519 000 kr
- Socialnämnden 160 170 000 kr

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer preliminära ramar för MER-plan 2019 till:

 Kommunstyrelsen 108 592 000 kr
 Kultur- och bildningsnämnden 210 519 000 kr
 Socialnämnden 160 170 000 kr .

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckningar

Anette Bergdahl (S) och Berth Falk (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Preliminära ramar för 2019
 §79 KSAU Preliminära ramar för 2019
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Kallelse 2018-06-04

18 – Utvecklingsmedel 2018 
(KS 18-417)

Föredragande Anna Bilock 

Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 har Lekebergsalliansen beslutat att avsätta extra resurser till bland annat 
tekniska hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. Totalt finns avsatt 2 645 000 
kr som utvecklingsmedel 2018.

Ansökan ska innehålla behov, syfte och resultat. Tyngdpunkten är att satsningen ska leda till ett 
effektivare arbetssätt. Ansökan ska även visa på vilken effektivitet och/eller ekonomisk besparing 
som satsningen ger. Ansökan kan avse tekniska lösningar som finns idag, men inte används fullt ut. 
Det kan handla om kompetensutveckling eller utredningar som leder till effektiviseringar både i 
form av tid och ekonomi.

Tidigare har fyra ansökningar beviljats om totalt 1 394 000 kronor, således finns alltså 1 251 000 
kronor kvar att utfördela. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande från medel avsatta för utveckling:

 285 000 kronor till wifi-utbyggnad inom socialnämnden

 8 000 kronor till teckenspråksutbildning för fyra medarbetare inom socialnämnden

 110 000 kronor till förebyggande åtgärder för ungdomar inom socialnämnden

 229 000 kronor till kompetensutveckling inom arbetsmarknads- och integrationsenheten 
för praktikhandledare 

 110 000 kronor till kompetensutveckling inom måltidsverksamheten

 509 000 kronor till ytterligare digitalisering av kommunens arkiv

 

 
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvecklingsmedel 2018, version 2
 Ansökan måltidsenheten
 Ansökan IFO
 Ansökan SON (Wifi)
 Ansökan AMI
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2018-06-04

19 – Svar på revisionsrapport avseende VA-
verksamheten 
(KS 18-437)

Föredragande Anna Bilock 

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun har gett PwC i uppdrag att granska 
kommunens VA-redovisning. Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen har 
säkerställt den interna kontrollen för redovisningen av kostnader och intäkter för VA-verksamheten 
är tillräcklig. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
1. Är den interna kontrollen i redovisningen av VA-verksamheten tillräcklig?
2. Är redovisningen korrekt och tillförlitlig?
3. Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande?

Revisionsrapporten visar att den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har 
säkerställt att den interna kontrollen för redovisning av kostnader och intäkter för VA-
verksamheten är tillräcklig.

Revisionsrapporten lämnar dessutom några rekommendationer som Lekebergs kommun är i stort 
sett ställer sig bakom. Kommunen kommer att arbeta med att dokumentera rutiner, införa 
redovisningsprinciper och upprätta riktlinjer. 
När det gäller aktivering av investeringar, så anses inte rimligt att genomföra aktivering vid fler 
tillfällen än idag, då detta medför en ökad arbetsinsats och det skulle inte motsvara nyttan för 
kommunens ekonomistyrning. En bedömning görs dock vid varje bokslut och kommentarer sker om 
avvikelse från gällande rekommendationer.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet som svar på revisionsrapport gällande VA-verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport gällande VA-verksamheten
 Yttrande över revisionsrapport gällande VA-verksamheten
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 §76 KSAU Svar på revisionsrapport avseende VA-verksamheten
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Kallelse 2018-06-04

20 – Begäran från kultur- och 
bildningsnämnden om tilläggsanslag för 
2018 
(KS 18-532)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsnämnden begär ett tilläggsanslag hos kommunfullmäktige om 2 miljoner för 
budgetåret 2018, detta med anledning av att barn- och elevantalet ökat markant sedan 
budgetramarna antogs av kommunfullmäktige §69 2017-11-27

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 2 miljoner kronor för budgetåret 2018, detta med 
anledning av barn- och elevantalet ökat markant sedan budgetramarna antogs av 
kommunfullmäktige §69 2017-11.27.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §36 KUB nämnd Begäran om tilläggsanslag från kommunfullmäktige
 §93 KSAU Begäran från kultur- och bildningsnämnden om tilläggsanslag för 2018
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Kallelse 2018-06-04

21 – Årsredovisning för Sydnärkes 
kommunalförbund 2017 
(KS 18-414)

Föredragande Martin Willén 

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2017. 

Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg bildade 1 januari 2015 Sydnärkes kommunalförbund för 
att genom förbundet samverka kring avfallshanteringen i Sydnärke. Kommunalförbundet ansvarar 
för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling 
och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap. 
Miljöbalken.

Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet är avgiftsfinansierad av fyra olika avfallskollektiv. Årets 
resultat ska alltid redovisas som en skuld till, eller fordran på resp. avfallskollektiv. Därför redovisar 
kommunalförbundet inte något eget kapital.

Efter att avslut, till resultatutjämningsfonder, har bokförts visar ”sista raden” alltid noll.

Sydnärkes kommunalförbund har valt att redovisa driftredovisningen som det såg ut innan 
resultaten avslutats till kortfristiga skulder och/eller fordringar. Av resultaträkningen framgår 
resultatet både före och efter avsättande till resultatutjämningsfonder.

Resultatet 2017 visar plus i samtliga medlemskommuner. Det betyder att intäkterna överstiger 
kostnaderna i samtliga medlemskommuner. Det i sin tur, medför att saldot i Hallsbergs 
resultatutjämningsfond ökar något ytterligare. Laxås negativa saldo försvinner nästan helt, det 
återstår bara 6 000 kronor vid årsskiftet. Lekebergs saldo vänds till ett positivt saldo och Askersunds 
resultat-utjämningsfond går från noll till ett positivt saldo.

Balansräkningen redovisas som den ser ut efter att all bokföring har gjorts.
Där balanserar sålunda tillgångarna med skulderna, med ett Eget kapital = 0.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner Sydnärkes kommunalförbunds årsredovisning för 2017
2. beviljar ansvarsfrihet för Sydnärkes kommunalförbunds direktion avseende 2017 års 

verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2017
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2018-06-04

22 – Svar på motion om 
återvinningsstationen i Lanna 
(KS 17-257)

Föredragande Martin Willén 

Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg inkom den 4 april 2017 med en motion om återvinningsstationen i 
Lanna. I motionen vill Framtidspartiet att kommunen utreder frågan om hur återvinningsstationen i 
Lanna kan bli mer tillgänglig, funktionell och bra placerad med tanke på både miljö och 
trafiksäkerhet. Enligt Framtidspartiet behövs fler containrar för att möta behovet hos en ökande 
befolkning i Lanna. Platsen för återvinningsstationen rymmer endast en bil, vilket gör att det lätt 
blir trafikproblem i området.

Återvinningstationen ligger idag längs med vägnr 562, bredvid Lanna bokcafé.

I dagsläget har kommunen ingen ledig mark i området och nuvarande detaljplan möjliggör inte för 
en återvinningsstation. Lekebergs kommun har uppmanat FTI att istället kontakta privata 
markägare för att undersöka om de har någon ledig mark för ny placering av återvinningsstation.

Förslag till beslut

Motionen anses därmed besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om återvinningsstationen i Lanna
 Yttrande - Svar på motion om återvinningsstation i Lanna
 Motion från Framtidspartiet i Lekeberg om att utreda frågan om hur återvinningsstationen i 

Lanna kan bli mer tillgänglig, funktionell och bra placerad med hänsyn till både miljö och 
trafiksäkerhet

 §86 KSAU Svar på motion om återvinningsstationen i Lanna
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Kallelse 2018-06-04

23 – Svar på motion om öppet wifi i 
Lekebergs kommun 
(KS 17-295)

Föredragande Martin Willén 

Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna efterfrågas möjligheten att ha ett öppet nätverk på torget i 
Fjugesta för att visa att Lekeberg är en modern och framåt kommun som förstår sig på vad 
befolkningen förväntar sig inför framtiden.

I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa dessa denna typ 
av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern aktör och inte med hjälp av 
Sydnärkes IT förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i budgeten för att 
täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av dessa hot spots de kommande tre 
åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om efterfrågan finns, att på kommersiell grund 
erbjuda Internetuppkoppling är bedömningen att en sådan omprioritering av resurser från annan 
nödvändig kommunal verksamhet inte bör göras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

Berth Falk (S) och Anette Bergdahl (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Öppet Wifi i kommunen
 Yttrande - Svar på motion WiFi
 Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppet nätverk via 

wifi på lämpliga platser i kommunen
 §85 KSAU Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun
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Kallelse 2018-06-04

24 – Svar på motion om fritidsbibliotek 
(KS 17-301)

Föredragande Martin Willén 

Ärendebeskrivning
Liberalerna har genom en motion lämnat in förslaget att Lekebergs kommun ska öppna ett 
fritidsbibliotek där medborgarna ska kunna låna sport- och fritidsutrustning en kortare tid. 
Privatpersoner och skolor får möjligheten att låna och på så sätt få en chans att prova på en sport 
utan att behöva köpa nytt.

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning och ett förslag har 
nu tagits fram till svar. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med Kultur- och bildningsförvaltningen undersökt frågan 
och det finns i dagsläget ingen aktör som är redo att ta på sig ansvaret för skötsel och drift av ett 
fritidsbibliotek. Alla verksamheter ställer sig dock väldigt positiva till idén med fritidsbibliotek och 
kommer fortsätta arbeta för att hitta en lösning. 

Förslag till beslut

Motionen anses därmed besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande Fritidsbibliotek
 Yttrande på motion om fritidsbibliotek
 Motion från Liberalerna angående fritidsbibliotek i Lekeberg
 §84 KSAU Svar på motion om fritidsbibliotek
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Kallelse 2018-06-04

25 – Svar på motion om Meröppet bibliotek 
(KS 16-694)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En motion från Socialdemokraterna angående mer-öppet bibliotek i Lekebergs kommun 
överlämnades från kommunfullmäktige till kultur- och bildningsnämnden 2017-03-07. Ett mer-
öppet bibliotek innebär att man kan utnyttja det fysiska rummet och få tillgång till bibliotekets 
medier och utbud även då personalen inte är på plats. Tillgängligheten till lokalen ökar - besökarna 
kan komma när det passar dem.

Kultur- och bildningsnämnden beslutade den 15 maj 2018 att föreslå kommunfullmäktige anse 
motionen besvarad.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Kultur- och bildningsnämnden 2017-03-21 gällande 

motion"Meröppet" bibliotek
 §43 KUB nämnd Svar på motion angående MER-öppet bibliotek
 Yttrande gällande meröppet
 §87 KSAU Svar på motion om Meröppet bibliotek
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Kallelse 2018-06-04

26 – Ändring av förbundsordning för 
Sydnärkes kommunalförbund 
(KS 18-449)

Föredragande Martin Willén 

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med ett förslag till ändrad förbundsordning. 

Förändringarna är följande:
§ 10 här läggs ett stycke till om att allmänheten ska beredas möjlighet att ställa frågor om 
årsredovisningen vid ett sammanträde när denne behandlas. Information om när sådant 
sammanträde hålls återfinns på förbundets anslagstavla. 

§11 Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om sammanträden och av justerade protokoll samt 
övriga tillkännagivanden sker på anslagstavlan för förbundets webbplats, www.kf.sydnarke.se 

§16 Månadsarvodet för ordförande höjs från 2,5% av riksdagsmannaarvode till 10% och vice 
ordförandes månadsarvode höjs från 1% av riksdagsmannaarvode till 5%. Ett stycke har även lagts 
till om att utöver Hallsbergs kommuns arvodesregler ska icke tjänstgörande ersättare erhålla halva 
arvodesersättningen som ordinarie tjänstgörande har.

De förtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodes ska uppgå till 5% av 
månadsarvodet för riksdagsledamot.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund, inkl. förändringar, föreslagna 

förändringar i rött
 Laxå §697/2018 KF Ändring av förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2018-06-04

27 – Organisationsstöd 2018 
(KS 17-525)

Föredragande Martin Willén och 
Anna Nilsson 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog riktlinjer för organisationsstöd i maj 2017. Kommunstyrelsens stöd till 
organisationer syftar till att stötta verksamheter vars arbete gynnar Lekebergs kommun och 
dess invånare. Föreningens eller organisationens arbete ska ha en tydlig och positiv påverkad 
på kommunen och dess invånare. Stödet ska inte konkurrera eller komplettera de 
föreningsbidragen som kultur- och bildningsnämnden hanterar varje år utan är helt avskilt från 
dessa.

Enligt riktlinjerna ska en digital ansökan vara inkommen till Lekebergs kommun senast 1 
oktober året för ansökningar gällande nästkommande års verksamhet. Kvinnohuset inkom med 
ansökan den 14 juli 2017. Personalföreningen i Lekebergs inkom med ansökan den 29 mars 
2018 och Brottsofferjouren Örebro län inkom med ansökan den 20 april 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fördelar organisationsstöd för 2018 enligt följande:

 Kvinnohuset, 30 544 kronor
 Personalföreningen i Lekebergs kommun, 10 000 kronor
 Brottsofferjouren Örebro län, 26 000 kronor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Organisationsstöd 2018
 Ansökan Kvinnohuset
 Ansökan Kvinnohuset
 Ansökan Kvinnohuset
 Ansökan Kvinnohuset
 Ansökan Personalföreningen
 Ansökan Brottsofferjouren
 §70 KSAU Organisationsstöd 2018
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Kallelse 2018-06-04

28 – Årsredovisning FINSAM 2017 
(KS 18-416)

Föredragande Martin Willén 

Ärendebeskrivning

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 april 2018 eftersom 
årsredovisningen ännu inte inkommit.

Årsredovisningen för FINSAM har nu inkommit till kommunen. Revisorerna bedömer sammantaget 
att styrelsen i Finsam Lekeberg och Örebro har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. Revisorerna 
bedömer sammantaget att resultatet enligt redovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda och de tillstyrker at styrelsen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Godkänner årsredovisningen för Finsam Örebro-Lekeberg 2017
2. Beviljar ansvarsfrihet för Finsam Örebro-Lekeberg för 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning FINSAM 2017
 Rapportering från PWC gällande 2017 års revision
 Revisionsberättelse Finsam 2017
 Årsredovisning FINSAM Lekeberg och Örebro 2017
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2018-06-04

29 – Redovisning av partistödet 2017 
(KS 18-95)

Föredragande Martin Willén och 
Anna Nilsson 

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt partistöd. Reglerna 
utgår från kommunallagens bestämmelser på området, kommunallagen 4 kap §§ 29-30.

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin. 
Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

Redovisning av partistödet har i skrivande stund (2018-05-14) lämnats in av Centerpartiet, 
Sverigedemokraterna, Framtidspartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistödet 2017
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Redovisning (FL)
 Redovisning (V)
 Redovisning (SD)
 Redovisning (C)
 Redovisning partistöd (L)
 Partistöd (M)
 Partistöd (MP)
 Redovisning (KD)
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2018-06-04

30 – Revidering av arvodesbestämmelser 
(KS 14-218)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ett förslag från majoriteten kring en revidering av 
kommunens arvodesbestämmelser. 

Revidering berör främst arvodesnivåerna som föreslås höjas på följande uppdrag, 
Kommunstyrelsen ordförande, nämndordförandena, andre vice ordförandena. Förslaget innehåller 
också ett nytt uppdrag kallat partiföreträdare. Partiföreträdare väljs av kommunfullmäktige och 
varje parti som sitter i kommunfullmäktige har rätt till ett sådant uppdrag men inte de partier som 
har fasta arvoden på 40 % eller mer (kommunalrådsposter). 

Alla förändringar är rödmarkerade i bifogat förslag. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer arvodesbestämmelser och ekonomiska förutsättningar för 
förtroendevalda.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av arvodesbestämmelser
 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun - Förslag
 Arvoden
 §69 KSAU Revidering av arvodesbestämmelser
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Kallelse 2018-06-04

31 – Samverkansprokoll för kännedom Föredragande  

Ärendebeskrivning

Handlingar tillkommer när protokollet från samverkan är justerat.

Enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska arbetsgivaren samarbeta kring vissa 
frågor med medarbetarna.

Central samverkan (C-sam) tillika kommunstyrelseförvaltningens samverkansgrupp (KSF-sam) 
utgörs av fackliga företrädare och representanter för arbetsgivaren. Kommundirektören är 
ordförande.

I samverkansgrupperna behandlas framförallt frågor som berör kommunens anställda. I KSF-sam 
samverkas frågor som berör medarbetare som tillhör kommunstyrelseförvaltningen och i C-sam 
diskuteras mera övergripande frågor som berör medarbetare inom alla förvaltningar. I 
samverkansgrupperna behandlas inte frågor som rör enskilda personer.

Exempel på frågor som kan samverkas kan vara arbetsmiljö, organisation, styrdokument, vissa 
rekryteringar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2018-05-29 10.56.48
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Kallelse 2018-06-04

32 – Meddelanden 
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen under perioden 22 mars - 8 maj 2018.

Lista på meddelanden
 KS 18-10-1 - Protokoll LEKO 2018-03-20
 KS 18-11-1 - Protokoll LEBO 2018-03-20
 KS 18-468-2 - §71 KSAU Samråd - Översiktsplan Kumla kommun
 KS 17-765-5 - §90 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 3, 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2018-06-04

33 – Redovisning av delegationsbeslut 
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller en 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
nämnd får även uppdra åt en anställd att beslut enligt 7 kap. 5-8§§.

Redovisningen omfattar 22 mars - 8 maj 2018.

 

Delegationsbeslut
 KS 18-67-3 - Uppdragsavtal med WSP avseende Fjugesta avloppsreningsverk
 KS 18-59-2 - Delegationsbeslut -
 KS 18-80-2 - Delegationsbeslut -
 KS 18-235-2 - Delegationsbeslut -
 KS 18-406-2 - Delegationsbeslut -
 KS 18-447-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Samverkansavtal med Örebro universitet
 KS 17-883-2 - Delegationsbeslut -
 KS 18-17-2 - Delegationsbeslut -
 KS 17-837-7 - Delegationsbeslut - Revidering av beslutsattestanter
 KS 17-490-3 - Delegationsbeslut -
 KS 18-423-2 - Delegationsbeslut -
 KS 18-256-2 - Delegationsbeslut -
 KS 18-72-2 - Delegationsbeslut -
 KS 18-472-3 - Delegationsbeslut -
 KS 18-476-2 - Delegationsbeslut -
 KS 17-823-5 - Beslut om löneöversyn Vision 2018
 KS 17-823-6 - Anmälan av delegationsbeslut
 KS 17-823-11 - Delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn
 KS 18-484-2 - Delegationsbeslut -
 KS 17-823-15 - Delegationsbeslut - Lönesättning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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Kallelse 2018-06-04

34 – Synpunkter och klagomål Föredragande  

Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter med diarieförda svar gällande kommunstyrelsens verksamheter. Omfattar 
perioden omfattar 22 mars - 8 maj 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkter på lekplatsen i Gropen
 Svar på synpunkt om bord
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Svar på synpunkter om groddammen/elljusspåret i Mullhyttan
 Synpunkter om dragning av järnväg mellan Oslo och Stockholm
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2018-06-04

35 – NYTT Ställföreträdare för 
förvaltningschef socialförvaltningen 
(KS 18-495)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Då nuvarande förordnande av ställföreträdande förvaltningschef utgår den 30 juni 2018 behöver 
ett nytt förordnande beslutas. 

Bakgrund till föreslagen förändring utgår från de utvecklingssamtal som förts mellan arbetstagaren 
och ansvarig chef där medarbetaren själv uttryckt sin tveksamhet kring om uppdraget som 
ställföreträdare ska förlängas. 

Arbetsgivaren ser möjligheter att nyttja fler medarbetares kompetenser för detta uppdrag vilket 
också skulle skapa nya utmaningar och utveckling för andra chefer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser Nancy Ganic-Murtic till ställföreträdare för förvaltningschefen för 
socialförvaltningen, från och med 1 juli 2018.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ställföreträdare för förvaltningschef socialförvaltningen
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2018-06-04

36 – NYTT Bidrag till ensamkommande som 
under asylprocessen fyllt eller blivit 
uppskrivna till 18 år 
(KS 18-79)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Regeringen har tidigare beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag för att kunna ge kommuner 
möjlighet att låta ensamkommande ungdomar bo kvar, ”tillfälligt kommunstöd för 
ensamkommande asylsökande ungdomar”.

”Varför ett tillfälligt kommunbidrag?
Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl. Detta 
har medfört att många av de som kommit har fått vänta länge på ett slutgiltigt besked om de får 
stanna i Sverige och hunnit rota sig i den kommun där de bott under väntetiden” 
(Regeringskansliet, 2017-07-05).

Därför vill regeringen via det tillfälliga kommunbidraget erbjuda stöd till de kommuner som vill låta 
ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen att bo kvar.

”Riksdagen planerar att fatta beslut om vårändringsbudgeten för 2018 den 20 juni, därefter 
kommer regeringen att fatta beslut om att betala ut medlen via Migrationsverket. 

Fördelningen baseras på antalet ensamkommande unga 18 år eller äldre som var inskrivna i 
Migrationsverkets mottagningssystem den 13 maj 2018. Totalt fanns 13 500 i denna grupp varav 4 
000 bodde i anläggningsboende. Fördelningen baseras på de 9 500 ensamkommande unga som inte 
flyttat till anläggningsboende och motsvarar 21 000 kronor per person. Gruppen 13 500 
överensstämmer delvis med den grupp som omfattas av förslaget till ny möjlighet till 
uppehållstillstånd för studier men är inte begränsad till dem som sökt asyl före den 24 november 
2015 utan omfattar alla inskrivna som sökt asyl som ensamkommande barn och som nu är över 18 
år.” (Regeringskansliet, 2018-05-24).

För Lekeberg föreslås att kommunen tilldelas 398 532kr ytterligare för 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1.antar regelverk för bidrag för boendekostnader för ensamkommande barn som under 
asylprocessen fyllt eller blivit uppskrivna till 18 år i enlighet med tjänsteskrivelse KS 18-79

2.131 160 av det tillfälliga kommunstödet för ensamkommande asylsökande ungdomar skjuts 
till kultur- och bildningsnämnden

3.beslutet tas under förutsättning att riksdagen fattar beslut den 20/6 om medel som är 
föreslagna i vårpropositionen mer tillhörande fördelningsnyckel.
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Kallelse 2018-06-04

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Bidrag till ensamkommande som under asylprocessen fyllt eller blivit 

uppskrivna till 18 år
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Ny taxa för tillsyn enligt Lagen 
om skydd mot olyckor (LSO) 

och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) samt 
tillståndsgivning enligt LBE

4

KS 18-25
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Tjänsteskrivelse 2018-05-14 1 (2)

Dnr: KS 18-25

   

Tjänsteskrivelse - Ny taxa för tillsyn enligt Lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) samt tillståndsgivning 
enligt LBE

Ärendebeskrivning
Direktionen för Nerikes Brandkår har på sammanträdet 2017-12-14 beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att anta ny taxa för tillsyn 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) samt tillståndsgivning enligt LBE. 

Anledning till ny taxa är att nuvarande taxa inte prisjusterats de senaste åren samt 
att Sverige kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett underlag som vägledning 
till framtagande av kommunala taxor inom räddningstjänstens område. Nerikes 
brandkår har inväntat SKL:s vägledning innan de skapat förslag till nya taxor. 

Kommunfullmäktige i respektive kommun ansvarar för att besluta om taxan. 
För att kunna använda det underlag för konstruktion av taxa som SKL har tagit fram 
behöver handläggningskostnad per timme beräknas. Taxan kan utformas enligt tre 
olika modeller; Timtaxa, Fast avgift eller utifrån ärendetyper. Den nu föreslagna taxan 
är utformad som en timtaxa. Bilaga 1 redovisar framtagen handläggningskostnad per 
timme för Nerikes Brandkår. I bilaga 2 redovisas beräkningsunderlaget för timtaxa, 
taxetabeller LSO och LBE. 

Uppräkning av taxan sker genom att använda sig av ett index som SKL tillhandahåller, 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är tänkt att användas av 
kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner 
och priser. Detta prisindex används i SKL:s egna beräkningar och beskrivningar av 
sektorns kostnadsutveckling.

1 Analys

Grundavgifter i den föreslagna taxan innebär en höjning på ca 2 000 kronor, detta är 
en effekt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya riktlinjer för 
arbete med tillsyn. MSB:s nya riktlinjer innebär att Nerikes brandkår lägger mer tid på 
för- och efterarbete vid tillsyn. 

En avgift föreslås även vid avslag på tillståndsansökan, tidigare har en sådan avgift 
inte funnits. 
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Dnr: KS 18-25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

 anta taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
 anta taxa för tillståndsprövning, tillsyn och godkännande av föreståndare 

enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
 ger Direktionen för Nerikes Brandkår i delegation att för varje kalenderår 

(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt 
handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för det 
innevarande kalenderåret i den version av prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018 
(kommunfullmäktiges beslutsår).

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Typ av tillsyn Idag Vid förändring 
enligt förslag

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Fast inställelsekostnad 2 730 kr
Grundavgift tillsyn LSO, timtaxa för besöket 
tillkommer

4 690 kr

Grundavgift uppföljningstillsyn LSO, timtaxa för 
besöket tillkommer 

1 876 kr

Tillsyn enskilda förhållanden LSO, timtaxa för 
besöket tillkommer 

2 345 kr

Timtaxa för tillsynsbesök 910 kr 938  kr

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE)
Fast inställelsekostnad 2 730 kr
Grundavgift tillsyn LBE, timtaxa för besöket 
tillkommer 

4 690 kr

Grundavgift uppföljningstillsyn LBE, timtaxa för 
besöket tillkommer 

2 345 kr

Tillsyn enskilda förhållanden LBE, timtaxa för 
besöket tillkommer 

2 814 kr

Timtaxa för tillsynsbesök 910 kr 938  kr

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid 
samordnad tillsyn.
Fast inställelsekostnad 2 730 kr
Grundavgift tillsyn LSO och LBE, timtaxa för 
besöket tillkommer 

5 159 kr

Grundavgift uppföljningstillsyn LSO och LBE, 
timtaxa för besöket tillkommer 

2 345 kr

Tillsyn enskilda förhållanden LSO och LBE, 
timtaxa för besöket tillkommer 

2 814 kr

Timtaxa för tillsynsbesök 910 kr 938  kr
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Även för tillståndsprövning har taxorna differentierats:

Typ av prövning Idag Vid förändring 
enligt förslag

Försäljning fyrverkerier 4 568 kr 5 863 kr
Förvaring explosiver 3 045 kr Se nedan
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 
60 kg

- 4 925 kr

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥ 
60 kg

- 6 801 kr

Föreståndare explosiver/ godkännande av 
föreståndare för explosiva varor

2 030 kr 2 111 kr

Drivmedelsanläggning obemannad/ 
bensinstation obemannad

5 075 kr 6 801 kr

Drivmedelsanläggning bemannad/ bensinstation 
bemannad

9 135 kr 10 553 kr

Förvaring och försäljning explosiver 4 568 kr Se nedan
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i 
lösa behållare

5 863 kr

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i 
en cistern och lösa behållare 

9 615 kr

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i 
flera cisterner och lösa behållare 

13 367 kr

Mycket omfattande eller komplex förvaring och 
hantering av brandfarliga varor 

17 119 kr

Byte av innehavare/ mindre förändring av 
befintligt tillstånd

1523 kr 2580 kr

Tillfällig hantering av brandfarlig vara, 
byggarbetsplatser 

4 060 kr 4 456 kr

Avslag av tillståndsansökan 2 580 kr
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Dnr: KS 18-485

   

Förordnande av kommundirektör sommaren 2018

Ärendebeskrivning
Kommunledningsgruppen har lämnat individuella önskemål om sommarsemester 
2018. Mot bakgrund av lämnade semesterönskemål finns under hela 
sommarperioden en tjänsteman i kommunledningsgruppen tillgänglig.
Genom förordnande samt att kommundirektör alternativt stf kommundirektör finns 
tillgängliga under hela semesterperioden för rådgivning till förordnad 
kommundirektör, täcks ett grundläggande krav med tillgänglig kommundirektör samt 
att verksamheterna i övrigt kan planera för en god bemanning när behovet är som 
störst.

1 Bakgrund
Kommunledningsgruppen har lämnat individuella önskemål om sommarsemester 
2018. Mot bakgrund av lämnade semesterönskemål finns under hela 
sommarperioden tjänsteman i kommunledningsgruppen tillgänglig.

2 Analys
Under veckorna 27-32 förläggs huvudsemester för de flesta anställda i kommunen 
och den politiska verksamheten har ett uppehåll från planerade sammanträden. 
Under den perioden är det minst efterfrågan efter kommunstyrelseförvaltningens 
stödfunktioner. Mot bakgrund av lämnade semesterönskemål finns det möjlighet att 
förordna kommundirektör, att tillmötesgå enskildas önskemål om 
semesterförläggning samt att ta hänsyn till perioden V27-32 med lägre 
arbetsbelastning. 

3 Slutsats
Genom förordnande samt att kommundirektör alternativt stf kommundirektör finns 
tillgängliga under hela semesterperioden för rådgivning till förordnad 
kommundirektör, täcks ett grundläggande krav med tillgänglig kommundirektör samt 
att verksamheterna i övrigt kan planera för en god bemanning när behovet är som 
störst.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förordnar 
- Tomas Andersson som kommundirektör 2018-07-07 – 2017-07-22 
- Mats Turesson som kommundirektör 2017-07-23 – 2017-08-05 
- samt delegerar båda attesträtt för fakturor under aktuell period.

LEKEBERGS KOMMUN
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Martin Willén Peter Brändholm
Kommundirektör Personalchef
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Förordnande av 
förvaltningschef för kultur- 
och bildningsförvaltningen 

sommaren 2018
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Tjänsteskrivelse – Förordnande av förvaltningschef för 
kultur- och bildningsförvaltningen sommaren 2018

Ärendebeskrivning
Ledningsgruppen för Kultur- och bildningsförvaltningen har lämnat individuella 
önskemål om sommarsemester för 2018. För att kunna tillgodose de enskilda 
chefernas semesterönskemål behöver en tillförordnad förvaltningschef utses under 
veckorna 27 till och med 29. 

Kultur- och bildningsförvaltningen föreslår därför att förordna verksamhetsutvecklare 
Jan-Åke Stolt Karlsson till förvaltningschef under perioden 2018-06-30 till 2018-07-22 
för att stötta verksamheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förordnar Jan-Åke Stolt Karlsson som förvaltningschef under 
perioden 2018-06-30 till 2018-07-22.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare

Sida 54 av 533



Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §74

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§74 - Förordnande av förvaltningschef för kultur- och 
bildningsförvaltningen sommaren 2018 (KS 18-531)
Ärendebeskrivning
Ledningsgruppen för Kultur- och bildningsförvaltningen har lämnat individuella önskemål 
om sommarsemester för 2018. För att kunna tillgodose de enskilda chefernas 
semesterönskemål behöver en tillförordnad förvaltningschef utses under veckorna 27 till och 
med 29. 

Kultur- och bildningsförvaltningen föreslår därför att förordna verksamhetsutvecklare Jan-
Åke Stolt Karlsson till förvaltningschef under perioden 2018-06-30 till 2018-07-22 för att 
stötta verksamheten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förordnar Jan-Åke Stolt Karlsson som förvaltningschef under perioden 
2018-06-30 till 2018-07-22.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förordande av förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen - (KS 

18-531-1)
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Protokoll 2018-05-15

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:30 Multen, kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)
Monica Skantz (blivande förvaltningschef)
Esko Söderberg (S) (politisk lärling)
Therese Larsson (C) (politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §56

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Jonas Hansen (KD)
Linda Hallén (S)
Gerry Milton (SD)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Diana Olsén (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter 
Linnéa Hägglöf (M)
Jette Bergström (S)  ersätter Ing-Britt Fransson-
Karlsson (S)
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Protokoll 2018-05-15

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Datum för överklagan 2018-05-23 till och med 2018-06-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-15

Justerare signatur

§56 - Förordnande av förvaltningschef för kultur- och 
bildningsförvaltningen sommaren 2018 (KUB 18-466)
Ärendebeskrivning
Ledningsgruppen för Kultur- och bildningsförvaltningen har lämnat individuella önskemål 
om sommarsemester för 2018. För att kunna tillgodose de enskilda chefernas 
semesterönskemål behöver en tillförordnad förvaltningschef utses under veckorna 27 till och 
med 29. 
Kultur- och bildningsförvaltningen föreslår därför att förordna verksamhetsutvecklare Jan-
Åke Stolt Karlsson till förvaltningschef under perioden 2018-06-30 till 2018-07-22 för att 
stötta verksamheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förordnar Jan-Åke Stolt Karlsson som förvaltningschef under perioden 
2018-06-30 till 2018-07-22.

Beslut
Kommunstyrelsen förordnar Jan-Åke Stolt Karlsson som förvaltningschef under perioden 
2018-06-30 till 2018-07-22.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förordande av förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen - 

(KUB 18-466-1)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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Detaljplan för fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62 m.fl (del 

av Vreta bytomt)

7

KS 17-331
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Tjänsteskrivelse 2018-05-14 1 (1)

Dnr: KS 17-331

   

Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Hidinge-
Lanna 4:62 m.fl (del av Vreta bytomt)

Ärendebeskrivning
Ansökan om planbesked för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom det aktuella 
området inkom in till Sydnärkes Byggförvaltning i mars 2017. Kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun gav 2017-05-30 positivt planbesked och Sydnärkes 
Byggförvaltning fick uppdraget att under 2018 inleda detaljplaneläggning för det 
aktuella området. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på 
del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62. 

1 Bakgrund
Planförslaget föreslås följa ett standard planförfarande enligt PBL (Plan- och 
bygglagen) 2010:900. Detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Beslutsunderlag: KS beslut § 83 Dnr KS 17-331 daterad 2017-05-30. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. godkänner detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl (del av 
Vreta bytomt)

2. detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl (del av Vreta bytomt) 
skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen.

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén Jonas Kinell
Kommundirektör Handläggare
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

1 Lagenligt skyddad natur      
Kommer projektet ge inverkan på:

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

b Natura 2000-område  

2 Riksintresse för natur-/kultur-minnesvård eller rörligt friluftsliv        
a Område av riksintresse för naturvård

b Område av riksintresse för kulturminnesvård

c Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet 

3 Högt naturvärde      
a Område som bedömts ha högt regionalt 

naturvärde (lst:s naturvårdsplan) eller ingår 
området i kommunens naturvårdsplan

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

4 Ekologiskt särskilt känsligt område 
a Område som bedömts vara ekologiskt särskilt 

känsligt (kommunens översiktsplan)

5 Skyddsområde för vattentäkt

a Inre skyddsområde

b Yttre skyddsområde

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

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

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

Behovsbedömning - Checklista för detaljplan

 1 (7)

Sida 63 av 533



Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

7 Mark        
Kommer projektet att orsaka:

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

b skada eller förändring av värdefull geologisk 
formation

c risk för erosion

d förändrade sedimentsförhållanden i vattendrag, 
sjö eller havsområde

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

8 Luft och klimat        
Kommer projektet att orsaka:

a väsentliga luftutsläpp eller försämring av 
luftkvalitén

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

c obehaglig lukt

8.1 Områdets lokalklimat:

a kalluftssjö

b dåliga vetilationsförhållanden

c risk för besvärande vind

d dåliga ljusförhållanden

e övrigt

9 Vatten       
Kommer projektet att orsaka:

a
förändring av grundvattenkvaliteten
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

b förändring av flödesriktningen för grundvattnet

c minskning av vattentillgången i yt- eller 
grundvattentäkt/brunn

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

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

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

g att vattendom erfordras

h att gamla dikningsföretag påverkas

10 Vegetation        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändringar i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya växtarter

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

11 Djurliv        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändring i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya djurarter

d barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

e  försämring av jaktmarker
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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
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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
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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
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Sammanfattning

Ort Datum

Namn

Titel

 7 (7)

Sida 69 av 533



2:2

4:62

4:62

2:79

2:57

2:80

2:56

2:81

2:82

2:83

2:84

2:85

2:86

2:87

2:88

2:912:93

2:92

2:94

2:90

2:89

2:55

90

86,25

85,22
85,22

84,98

83,94

85,80

85,16

83,08

83,36

84,41

84,98

82,41

80,81

84,90

82,67

85,08

80,81

85,41

90,04

85,53

84,24

N=6569300

S:5

S:4

4:62

2:11

2:11O

m

r

å

d

e

 
k

u

l
t
u

r

h

i
s

t
o

r

i
s

k

 
l
ä

m

n

i
n

g

HIDINGE-LANNA

HIDINGE-LANNA

HIDINGE-LANNA

VRETA

VRETA

VRETA

VRETA

S:5

V

ä

g

 

5

6

7

B

9
e

1

d

1

u

u

BETECKNINGAR GRUNDKARTA

Fastighetsgräns

Traktnamn

Registerbeteckning

Servitut, rättighet

Dikesmitt med dikeskant

Höjdkurva

Koordinatangivelse

Bostadshus taklinje

Uthus taklinje

VRETA

2:6

N=6521000

Koordinatkryss

Ledning

Servitut, rättighet
Sv 18-IM4-64/1717.1

9

2

Traktgräns

Lr 104

Vägkant

GRUNDKARTA

Kartbeteckningar enligt HMK-kartografi       Skala 1:1000

Grundkartan upprättad av Metria Hallsberg i mars 2018

Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 15 00

Aktualitet:

Fastighetsinformation 2018-03-15

Detaljinformation 2018-02-21

Kartstandard enligt HMK-Ka 2.2.6.1

Per-Åke Jureskog

Lantmäteriingenjör

Höjdsystem RH 00

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per

fastighetsarea är 30 %,  4 kap 11 § 1

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

Fastighetsstorlek

d

1

Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter,  4 kap 18 §

Utformning

9

Högsta nockhöjd är 9 meter ,  4 kap 16 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år ,  4 kap 21 §

Markreservat

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

4 kap 5 § 2

100 meter9080706040 503020100

Skala 1:1000 (Ritningsformat A2)

Antagande

Laga kraft

Fastighetsförteckning

Beslutsdatum

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Jonas Kinell                              Lars Johansson

Planarkitekt                 Förvaltningschef

Detaljplan för

Del av fastighet Hidinge-Lanna

4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt)

Lekebergs kommun, Örebro län.

Upprättad av Sydnärkes Byggförvaltning April 2018

Samrådsredogörelse

Diarienummer

Behovsbedömning

Planhandlingar

SAMRÅDSHANDLING
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Detaljplan för del av fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt)

Samrådshandling
April 2018

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

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

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

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

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett 
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser 
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. När 
planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs planförslaget 
ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer 
m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre 
justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut 
i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen. 
Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor 
efter att beslut om antagande tillkännagivits. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

Bakgrund
Ansökan om planbesked för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom det aktuella 
området inkom in till Sydnärkes Byggförvaltning i mars 2017. Kommunstyrelsen 
i Lekebergs kommun gav 2017-05-30 positivt planbesked och Sydnärkes 
Byggförvaltning fick uppdraget att under 2018 inleda detaljplaneläggning för det 
aktuella området.  

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62. 

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

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

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

Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET HIDINGE-LANNA 
4:62 M.FL. (DEL AV VRETA BYTOMT)
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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 uppgår till cirka 6000 m2.  

Markägoförhållanden
Marken i området är i privat ägo.  

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. 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintressets kärnvärden negativt. 

Kartbild som visar planområdets läge.
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Översiktsplan för Lekebergs kommun
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. 

Fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna
I den fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-Lanna, ligger en del av området inom, 
och en del direkt angränsande till, utpekat utbyggnadsområde för bostäder. För 
utbyggnadsområdet anges följande: Att området kan lämpa sig för flerfamiljsbostäder, 
inslag av fritidsaktiviteter och lek. Det anges även att stor hänsyn ska tas till natur samt 
att bebyggelsen ska anpassas till områdets karaktär. 

Detaljplaneförslaget bedöms efterfölja intentioner i översiktsplanen. 

Detaljplaner
Planområdet berörs av följande områdesbestämmelser som gäller på samma sätt som 
en detaljplan: 

Områdesbestämmelser för golfbana vid Lanna
Områdesbestämmelserna antogs 2001. Syftet med områdesbestämmelserna var 
att möjliggöra en utvidgning av golfbanan samt att säkerställa verksamheten inom 
golfbaneområdet.  

Direkt angränsande till planområdet finns ett par gällande detaljplaner. Upplysningar 
om dessa följer på nästa sida. 

Översiktskarta ur FÖP Vintrosa-Lanna (2012) Planområdet är schematiskt angivet med svart streckad 
markering. 

PLANOMRÅDET
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Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan
Detaljplanen antogs 2015 och möjliggör för bostäder men även ett centrumområde. 
Den del av detaljplanen som berörs av planförslaget utgörs av centrumområdet som 
möjliggör centrumverksamhet, bostäder, vård, handel, kontor och skola. 
 
Detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. del av golfbanan
Detaljplanen antogs 2012 och möjliggör i huvudsak för bostäder.  

FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ladugårdsbebyggelse. Intill finns bebyggelse i form av golf- 
och konferensanläggningen i Lanna. Det finns även närliggande bebyggelse med 
gårdsmiljökaraktär intill golf- och konferensanläggningen. Direkt angränsande söder 
om planområdet finns ett nytt bostadsområde som delvis är under uppbyggnad. I detta 
område finns i huvudsak bebyggelse i form av villor och parhus. Österut angränsar 
planområdet till ytterligare ett relativt nybyggt område med villor och radhus i 
anslutning till golfgatan.

Trafik
Planområdet nås idag från Vretavägen, som norrut föbinder Lanna med gamla E18 (väg 
691) samt en enskild väg som utgör plangräns i norr.

Vretavägen är smal, cirka 5,5 meter och hastigheten är begränsad till 40 km/h förbi 
planområdet.

Från angränsande bostadsområde i söder finns separata gång- och cykelväg som går att 
nå från planområdet.

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 exploateringen i området. I trafikutredningen har lämpliga 
vägalternativ studerats varav ett av förslagen berör aktuellt planförslag, en ny 
vägförbindelse mellan Vretavägen (väg 567) och gamla E18 (väg 691). Denna länk 
skulle med fördel kunna nyttjas av boende i områdena kring planområdet samt av 
besökare till golfbanan istället för att åka genom Lanna på Hidingevägen (väg 562). 

Sammanfattningsvis krävs det kompletteringar av det övergripande trafiksystemet i 
Hidinge-Lanna och Lekebergs kommun bedriver ett kontinuerligt arbete för att hantera 
och förbättra trafiksituationen i området.

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 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35      
  kvadratmeter.
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- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35  
   kvadratmeter.
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning      
  till byggnaden.

Avsteg från ovanstående riktvärden är:
- Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 60 dBA dygnsekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå mellan kl. 22-06 inte överskrids vid fasaden. 
Med ett bostadsrum menas rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för sömn.
- Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med mer 
än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

I de planområdets östra del kan viss trafikbullerstörning förekomma från Vretavägen. 
Enligt Trafikverkets senaste kartläggning från år 2008 är den totala trafikmängden på 
Vretavägen 390 fordon per dygn varav cirka 4 procent utgörs av tung trafik. 

Baserat på uppmätt trafikmängd längs Vretavägen har en beräkning gjorts med hjälp 
av trafikbullerprogrammet Trivector Buller Väg. Resultatet av beräkningarna visar att 
området där byggrätt för B tar vid hamnar den ekvivalenta ljudnivån på 40 dBA och 
den maximala ljudnivån på 58 dBA. 

Eftersom trafiksiffrorna delvis baseras på en mätning från 2008 kan den uppfattas 
som inaktuell. Men även vid en beräkning av fördubblade trafikmängder kommer inte 
riktvärden enligt regeringens förordning om trafikbuller överskridas enligt genomförd 
trafikbullerberäkning. 

Natur
Inom planområdet finns öppen gräsmark med inslag av lövträd. 

WSP har på uppdrag av Lekebergs kommun tagit fram en fördjupad grönstrukturplan 
för Hidinge-Lanna området. Den fördjupade grönstrukturplanen utgör bland annat 
ett underlag för att göra avvägningar mellan olika intressen i en detaljplaneprocess. 
Planförslaget bedöms inte inverka negativt på de riktlinjer, mål och inventerade 
naturvärden som finns i den fördjupade grönstrukturplanen. 

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 
gjorts av den större vattensalamandern i arbetet med den fördjupade grönstrukturplanen 
kan det konstateras att det inte har påträffats någon förekomst av den större 
vattensalamandern i direkt närhet till eller inom planområdet. 

I övrigt finns inte området omnämnt i Lekebergs kommuns grönstrukturplan från 2014.
   
Rekreation
Golfbanan med dess golf- och konferensresort angränsar till planområdet utgör en 
social knutpunkt för såväl boende som besökande.
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består områdets västra delar av sandig morän medan de 
östra delarna består av glacial silt. 

Hela Lannaområdet innehåller förhöjda radonförekomster i mark. Tidigare mätningar 
av jordluftens radonhalt visar att området kan klassas som högradonmark. 

Det kan föreligga viss risk för ras och skred utmed vägbankar i omgivningen. 
Planområdet bedöms inte beröras av några betydande risker för ras och skred.  

Fornlämningar 
Planområdet berör en del av fornlämningsområdet Vreta bytomt (RAÄ nr Hidinge 
97:1).

I samband med att nuvarande golfbana byggdes ut genomfördes i början av 2000-talet 
en arkeologisk utredning som bland annat täcker in det nu aktuella planområdet. Syftet 
med den arkeologiska utredningen var att kontrollera om det finns fornlämningar eller 
andra kulturhistoriskt intressanta objekt inom utredningsområdet. Vreta bytomt ligger 
på en flack förhöjning och dess utbredning baseras på en storskifteskarta från år 1778. 
Det framgår i den arkeologiska utredningen att arkeologiska förundersökningar kan 
krävas rörande fornlämningsområden som berörs av exploatering.   

Förorenade områden
Det finns inga potentiellt eller konstaterat förorenade områden registrerade inom eller i 
anslutning till planområdet.

E 
49

42
66

N 6566628

N 6566942
Lanna Lodge

1:1 729

K
oordinatsystem

 S
W

ER
EF 99 TM

E 494755

Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.  © Lantmäteriet

Ortofoto som visar planområdet och dess omgivning
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse. Detaljplanen reglerar inte bostadstyp men 
exploatörens idé är att tillskapa radhusbebyggelse i två bebyggelsegrupper om ca 16 
lägenheter. 

Planerad bebyggelse
Detaljplanen reglerar bostadsändamål och bebyggelsen regleras utefter följande 
planbestämmelser:

- Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea, 30 %
- Minsta fastighetsstorlek, 1000 kvm
- Högsta nockhöjd i meter, 9 meter

Trafik
Planområdet nås från Vretavägen på en befintlig enskild väg som löper genom området.

Gång- och cykeltrafik integreras dels med biltrafik på gator och vägar i området. 
Det finns även befintliga gång- och cykelvägar förbinder planområdet med 
omkringliggande områden och sammankopplar planområdet med målpunkter i Lanna 
såsom förskola, skola och idrottsanläggning.

Gator och korsningar ska utformas i enlighet med trafikverkets riktlinjer i VGU (vägar- 
och gators utformning).

Trafikbuller
Eftersom planförslaget ger förutsättningar för ett begränsat antal bostäder bedöms 
konsekvenserna vad avser tillkommande trafikbuller som små.

Parkering
Boendeparkering kan lösas inom kvartersmark, det finns möjlighet att exempelvis 
anordna en gemensam parkeringsplats för besökande intill bostäderna. 

Natur
Den sammanvägda bedömningen är att den större vattensalamandern och riksvärdena i 
riksintresset för Latorpsplatån i Hidinge-Lanna inte påverkas negativt av planförslaget. 

Geotekniska förhållanden
Kompletterande geotekniska undersökningar kan komma att krävas i bygglovsskedet 
då mer exakta byggnadslägen är aktuella. 

Vatten och avlopp
Bebyggelse i området kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Anslutningsavgift för vatten och avlopp debiteras enligt kommunens taxa.

El och tele
Området kan anslutas till befintliga el- och teleledningar. 
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Dagvatten
Till viss del kan dagvatten omhändertas via naturlig infiltration inom fastigheten. I 
övrigt leds dagvatten till kommunala dagvattenledningar.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen kan behöva utökas och anpassas i området. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget möjliggör bostadsbebyggelse på en yta som idag består av 
ladugårdsbebyggelse samt öppen gräsmark med inslag av lövträd. 
 
Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Lekebergs kommun.

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av fastighetsägaren som initierat planprocessen. Villkor för 
planarbetet, parternas åtaganden i samband med upprättande av detaljplan samt 
kostnadsfördelningen av upprättande av detaljplan regleras i ett detaljplaneavtal.

Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande. Tidplanen utgör en preliminär 
bedömning och kan komma att justeras under planarbetets gång. 

Samråd: Våren 2018
Granskning: Sommaren 2018
Antagande: Hösten 2018
Laga kraft: Hösten 2018

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 detaljplanen föreslås ingen allmän platsmark. 

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen utgör ett underlag för hur fastighetsbildning kan ske. Fastighetsbildning 
kan ske då planen vunnit laga kraft. 

Genom detaljplanen möjliggörs fastighetsbildning för bostadsändamål inom del av 
fastighet Hidinge-Lanna 4:62. 

Ansvar att ansöka och bekosta lantmäteriförättning åligger fastighetsägaren. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Jonas Kinell  Emelie Andersson  Lars Johansson
Planarkitekt  Planingenjör   Förvaltningschef   
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BILAGA 1    Plankarta
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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.

Illustration
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PLANOMRÅDET

Gamla E18

 E18

Väg 204

Väg 566 (Hidingevägen)
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Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §72

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§72 - Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl (del av 
Vreta bytomt) (KS 17-331)
Ärendebeskrivning
Ansökan om planbesked för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom det aktuella området 
inkom in till Sydnärkes Byggförvaltning i mars 2017. Kommunstyrelsen i Lekebergs 
kommun gav 2017-05-30 positivt planbesked och Sydnärkes Byggförvaltning fick uppdraget 
att under 2018 inleda detaljplaneläggning för det aktuella området. Syftet med detaljplanen är 
att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1.godkänner detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl (del av Vreta bytomt)

2.detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl (del av Vreta bytomt) skickas ut på 
samråd enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl (del av Vreta bytomt) - (KS 

17-331-11)
 Behovsbedömning - (KS 17-331-6)
 Plankarta - (KS 17-331-7)
 Planbeskrivning - (KS 17-331-8)
 Orienteringskarta - (KS 17-331-9)
 Fastighetsförteckning - (KS 17-331-10)
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Sydnärkes
Byggförvaltning

1(7)

Behovsbedömning - Checklista för detaljplan
Detaljplan för del av Hidinge-Lanna 4:62 (del av Vreta bytomt)

Påver n avseende Ingen dande
påverkan Påverkan påverkan

ommentar

Kommer projektet ge inverkan på:

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

b Natura 2000-område

/

/

a Område av riksintresse för naturvård

b Område av riksintresse för kulturminnesvård

c Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet

/

/

/
Planområdet ligger inom riksintresset för
naturvärd i form av Latorpsplatån men
detaljplanen bedöms inte påverka
riksintressets kärnvärden.

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

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

'Området ligger inom värdetrakt för
ädellövskog.

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

Inre skyddsområde

Yttre skyddsområde

/

/

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

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

b transport av farligt gods på väg/jämväg, enl. Ist
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"

/

/
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2(7)
Påverkan avseende Ingen Betydande

påverkan Péverion påverkan
Kommentar

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
jtipp-/utfyllnadsplats eller dyl, varvid miljö- och ^
jhälso-fariiga ämnen kan finnas lagrade i marken

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

l Kommer projektet att orsaka:

a jväsentliga luftutsläpp eller försämring av
E luftkvalitén

b jförändringar i luftrörelser, luftfuktighet,
Itemperatur eller klimat (regionalt eller lokalt)

c obehaglig lukt

8. 1 Områdets lokalklimat:

kalluftssjö

b dåliga vetilationsförhållanden

c risk för besvärande vind

d dåliga ljusförhållanden

e övrigt

/

/

/

/

/

/

/

/

! Kan förändra luftutsläppen genom ökad andel
JC02 i området. Denna förändring bedöms inte
ivara betydande.

ätten

Kommer projektet att orsaka:

förändring av grundvattenkvaliteten

/
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Påverkan avseende

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

9 att vattendom erfordras

h att gamla dikningsföretag påverkas

Ingen Betydande
påverkan Päverkan päverkan

/

/

/

/

/

/

/

Kommentar

l Dagvatten inom området avses omhändertas
glokalt genom infiltration på tomt och i diken.
Dagvatten kan även ledas vidare till
jkommunalt ledningsnät.

'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)

urliv

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 16c)

s försämring av jaktmarker

/

/

/

/

/

/

/

/

/

; Den större vattensalamandern, dess

jhabitatomréden och spridningsvägar bedöms
inte påverkas negativt av planförslaget.

l Den större vattensalamandern, dess
Ehabitatomréden och spridningsvägar bedöms
l inte påverkas negativt av planförslaget.
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Påverkan avseende

f försämring av fiskevatten

4(7)
Ingen Betydande
påverkan Påverkan påverkan

Kommentar

/

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

/

/

/

::i.
jPlanförslaget kan komma att generera något
iökade bullernivåer men det bedöms inte
j överskrida gällande riktvärden för buller frän
iväg- och spértrafik.

jPlanförslaget kan komma att generera något
|okade bullerniyåer men det bedöms inte
löverekrida gällande riktvärden för buller från
|väg- och spårtrafik.

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

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

a nuvarande

b planerad

l

/

/

Nuvarande markanvändning utgörs av en
ladugårdsbyggnad samt en öppen gräsyta med
inslag av lövträd.

'Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse i
janslutning till befintliga bostadsområden samt
igolf- hotell samt konférensanläggning.

Kommer projektet att orsaka:

a explosionsrisk

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

/

/

5 Hela Lannaomrédet innehåller förhöjda
jradonförekonnster i mari<.

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

/

/

/

/

/

Sida 95 av 533



5(7)
Påverkan avseende Ingen Betydande

påverkan Påverkan piverkan
Kommentar

Kommer projektet att:

a försämra någon vacker utsikt eller landskapsbild

/

b skapa för allmänheten obehaglig landskapsbild

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

/

/

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

Kommer projektet att påverka:

a värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning
till verksamhetsområdet /

b fornlämningar

/

tPlanomrédet berör en del av det som tidigare
jvarit Vreta Bytomt, området är registrerat som
jövrig kulturhistorisk lämning.

c kulturmiljön positivt i något avseende

/

d sammanhängande kulturmiljöer genom att skilja
dem åt

rån a

a Kommer projektet att ge upphovtill betydande
ökning av fordonstrafik /

jTrafikmängdema kan komma att utökas men
jbedöms inte ge upphov till betydande ökning
jäv fordonstrafik.

i-tUI:,,

Kommer projektet att innebära:

a avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar
naturresurs

b att mål och riktlinjer i grushållningsplanen
motverkas

/

/

iljöpåverkan från mgivnin n

a Kan befintlig miljöförstörande verksamhet
i omgivningen ha negativ inverkan på projektet /
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Påverkan avseende Ingen Betydande

påverkan Påverkan päverkan
Kommentar

Finns det risk att projektet strider mot:

a centrala miljömål

b regionala miljömål

c lokala miljömål

/

/

/

l 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.)

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

c Minskas eller skadas naturens mångfald

Är resursomsättningen ineffektiv/ökar
l resursslöseriet

/

/

/

/

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

ommu

»Kommer projektet att anslutas till kommunalt:

a vatten

b avlopp

c fjärrvärme

/

/

/

/

SPIanområdet avses anslutas till det kommunala
jVA-nätet.

[Planomrédet avses anslutas till det kommunala
jVA-nfitet.
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Sammanfattning
Enligt 4 kap 34 § PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. För att klargöra detta ska en behovsbedömning göras enligt bil 2 och 4 i förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar. Detta är en sådan behovsbedömning, och slutsatsen är att ingen
miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras.

Askersund
Ort

Jonas Kinell
Namn

Planarkitekt
Titel

2018-02-19
Datum
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Tjänsteskrivelse 2018-05-15 1 (1)

Dnr: KS 17-291

   

Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl

Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för macken att utöka sin verksamhet och nyttja 
hela området från Fjugesta 27:2 till och med Fjugesta 2:74. Den planerade 
utökningen av verksamheten består av anläggandet av en biltvätt av gör-det-själv-
modell. 

Då utfarten mot Fjugesta Letstig redan idag är avstängd för genomfartstrafik, vilket 
också säkerställs genom planförslaget, stängs även Östra Långgatans förlängning 
norrut från Södergatan/Storgatan av och marken kan då avyttras och istället nyttjas 
för angränsande bostadsfastigheter.

1 Bakgrund
Planförslaget har enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900 varit ute på samråd 
under tiden mellan 2017-09-21 och 2017-10-12 och varit tillgängligt för granskning 
under tiden mellan 2018-01-18 och 2018-02-09. 

Beslutsunderlag: KS beslut § 87 Dnr KS 17-291 daterad 2017-05-30.

Detaljplanen bekostas av fastighetsägare till Fjugesta 2:74 och fastighetsägare till 
Fjugesta 3:190 enligt upprättat planavtal.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Jonas Kinell
Kommundirektör Handläggare
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Sydnärkes byggförvaltning 
Ulrika Åberg 
Planarkitekt 

 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl. 
Lekebergs kommun, Örebro län 
 
Enligt PBL 2011 (Plan- och bygglagen 2011) 5 kap. 17 § har Detaljplan för Fjugesta 2:74 
m.fl. varit ute på samråd under tiden mellan 2017-09-21 och 2017-10-12. Det har kommit 
in 9 yttranden under samrådstiden. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på 
Sydnärkes Byggförvaltning.  
 
Yttranden har lämnats av: 

  

Namn 

1. Länsstyrelsen Örebro län 

2. Sydnärkes kommunalförbund 

3. Nerikes Brandkår 

4. E.ON 

5. Trafikverket 

6. Vattenfall Eldistribution AB 

7. Sydnärkes Miljöförvaltning 

8. Skanova 

9. Privatperson 

   

 
Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av de yttranden som har inkommit under samrådstiden. 
Sammanfattningen följer i ovanstående nummerordning.  
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 
 

Råd enligt 2 kap. PBL 
 
Överensstämmelse med översiktsplan 
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 
 
Trafikbuller 
Länsstyrelsen anser att det behöver framgå av planhandlingarna hur bullersituationen ser 
ut vid området för bostäder i planområdet, både utifrån dagens trafikmängder samt 
utifrån framtida trafikmängder på omgivande gator. 
 
Byggnadsfritt avstånd 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att det byggnadsfria avståndet från vägområdet 
tillhörande väg 564 (Fjugesta Letstig) är 12 meter, vilket behöver säkerställas på 
plankartan. Det kan t.ex. göras genom att införa prickmark 12 meter in på fastigheten 
Fjugesta 2:74. 
 
Förorenade områden 
Då planområdet ligger i direkt anslutning till en bensinstation anser Länsstyrelsen att det i 
planbeskrivningen behöver finnas en bedömning om hur detta kan påverka planområdet 
och om detta bör undersökas ytterligare. 
 
Vattenhantering 
Länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen behöver beskrivas hur vattnet som 
används vid den planerade biltvätten kommer att tas omhand. 
 
Naturvård 
På området för verksamheter finns idag trädvegetation. Det vore positivt om så många 
som möjligt av träden kan sparas, eftersom de bidrar till ett positivt inslag i tätortsmiljön. 
 
Plankarta 
I södra delen av planområdet bör prickmark införas på marken som ska vara tillgänglig för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik samt allmännyttiga underjordiska ledningar. 
 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras angående bullersituationen för bostäder inom 
planområdet. 
Planbeskrivningen och plankartan justeras för ett byggnadsfritt avstånd mot Fjugesta 
Letstig. Dock bedöms ett avstånd på 7 meter som tillräckligt, vilket motiveras i 
planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen kompletteras angående föroreningsrisker från drivmedelsstationen. 
Planbeskrivningen kompletteras med text gällande vattenhantering. 
Vi instämmer i att det vore positivt om områdets träd kan bevaras, det bedöms dock inte 
som en fråga att reglera inom planarbetet. 
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U-områden i planområdets södra del beläggs inte med prickmark. Efter diskussioner med 
ledningsägare bedöms säkerställandet av ledningsrätten kunna kombineras med viss typ 
av bebyggelse. 
 

2. Sydnärkes kommunalförbund 
 
Kommunalförbundet bedömer att en utökning av verksamheten på fastigheten 
Fjugesta 27:2 inte påverkar möjligheten till en funktionell och bra avfallshantering. 

 

3. Nerikes Brandkår 
 
Nerikes Brandkår har inte något att erinra på föreslagen detaljplan. 

 

4. E.ON 
 
Bifogad karta visar att det inom planområdet finns åtminstone ett ledningsstråk som 
berörs av planändringen, E.ON Elnäts anläggningar utefter Gamla Letstigen som består av 
lågspänningsmatningar och ett par kabelskåp förutsätts kunna vara kvar i sitt nuvarande 
läge. Flytt av E.ON Elnäts anläggningar bekostas av den som det begär om inget annat 
föreskrivs i avtal eller lagstiftning. 
 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med E-ONs synpunkter. 
 
 

5. Trafikverket 
 
Trafikverket är väghållare för väg 564 (Fjugesta Letstig) som angränsar till planområdet. 
Det byggnadsfria avståndet från vägområdet tillhörande väg 564 är 12 meter. Trafikverket 
vill att plankartan kompletteras med prickmark 12 meter in på fastigheten. 
I övrigt har Trafikverket inget att erinra. 
 

Kommentar 
Planbeskrivningen och plankartan justeras för ett byggnadsfritt avstånd mot Fjugesta 
Letstig. Dock bedöms ett avstånd på 7 meter som tillräckligt, vilket motiveras i 
planbeskrivningen. 
 

 

6. Vattenfall Eldistribution AB 
 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har några anläggningar i området. 
 

7. Sydnärkes Miljöförvaltning 
 
Miljöförvaltningen befarar att en utökning av verksamhetsområdet åt sydöst och 
anläggandet av en GDS-tvätt ökar risken för att närboende ska störas av buller och andra 
olägenheter. 
 
Från en tänkt etablering på Fjugesta 2:74 är det i bästa fall 30-40 m till närmaste 
bostadshus. 
 
Till synes kommer en verksamhet med GDS-tvätt öppen dygnet runt få svårt att 
innehålla krav på buller enligt Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller (rapport 6538). 
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Nackdelen med att välja en mindre lämplig plats för etablering av en miljöfarlig 
verksamhet kan vara fördyrande åtgärder i byggskedet och begränsningar i 
tillgängligheten vid användandet. 
 

Kommentar 
Planen möjliggör för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Efter diskussion 
med miljöförvaltning och den part som vill anlägga biltvätt, bedöms planläggningen som 
lämplig för verksamheter, men ansvaret för att säkerställa att en biltvätt uppfyller kraven 
gällande bullernivåer och olägenheter för omgivningen hanteras i den anmälan om 
verksamheten som görs till miljöförvaltningen i ett senare skede av processen. 

 

8. Skanova 
 
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i sitt 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband 
med flytt. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 
 
Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att 
framgå av planhandlingarna. 
 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med Skanovas synpunkter. 

 

9. Privatperson 
 
Idag är det ju en förbudsskylt mot motortrafik vid genomfart utanför hos oss. Vi 
har tidigare varit i kontakt med kommunen angående trafiken på vår gata (tung trafik, 
bilar som kör fort mm), innan skylten sattes upp. Dock har denna skylt inte 
uppmärksammats av en del. (Bland annat kommunens bilar).  
 
Då gatan trots förbud mot motortrafik vid genomfart trafikeras dagligen av både bilar och 
stora och tunga lastbilar. Vi har därför önskemål om att det görs en återvändsgränd vid 
oss, med en vändplan. Eller att man åtminstone sätter upp någon typ av hinder så att 
fordon ej tar sig fram mellan gamla Letstigen och OKQ8. 
 
Vi vill att björkarna till viss del får stå kvar om det finns planer på att dessa ska tas 
ner. Är väldigt tråkigt om det bara blir asfalterad miljö där, träden i viss mån 
uppskattas. Är trivsamt med grönskan i området. Så vi vill att en rad eller ett par 
rader av björkarna närmast gamla Letstigen får stå kvar. Vi vill inte att området 
ska få en känsla av "industrimiljö". Vilket inte är trivsamt. 
 
Vi vill inte i dagsläget, om det finns planer på det, att det sätts upp bullerstaket vid 
tomtgräns mot gamla Letstigen. Vi vill inte ha skymd sikt och känns oss "instängda" bakom 
en mur. Tänker mest på att det är ett bullerstaket uppsatt 
mellan OKQ8 och röda huset direkt bakom. Vi vill att känslan i området behålls så gott det 
går trots nybyggnad. 
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Kommentar 
Inom detaljplanen kan inte genomfartsförbudet regleras. En eventuell blockering med 
hjälp av hinder i fastighetsgräns strider inte mot planförslaget och kan göras av 
fastighetsägaren om det anses lämpligt. 
Vi instämmer i att det vore positivt om områdets träd kan bevaras, det bedöms dock inte 
som en fråga att reglera inom planarbetet. 
Planförslaget bedöms inte ge upphov till uppförande av bullerplank. 
 

 
 
Förslag till revidering 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget:  
Planbeskrivningen kompletteras angående bullersituationen för bostäder inom 
planområdet. 
Planbeskrivningen och plankartan justeras för ett byggnadsfritt avstånd mot Fjugesta 
Letstig. Dock bedöms ett avstånd på 7 meter som tillräckligt, vilket motiveras i 
planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen kompletteras angående föroreningsrisker från drivmedelsstationen. 
Planbeskrivningen kompletteras med text gällande vattenhantering. 
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med E-ONs synpunkter. 
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med Skanovas synpunkter. 

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
 
 
Ulrika Åberg  Lars Johansson  
Planarkitekt  Förvaltningschef 
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GRUNDKARTA

Kartbeteckningar enligt HMK-kartografi       Skala 1:1000

Grundkartan upprättad av Metria Hallsberg i augusti 2017

Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 15 00

Aktualitet:

Fastighetsinformation 2017-08-15

Detaljinformation 2017-07-12

Kartstandard enligt HMK-Ka 2.2.6.1

Per-Åke Jureskog

Lantmäteriingenjör

Höjdsystem RH 00

BETECKNINGAR GRUNDKARTA

Fastighetsgräns

Traktnamn

Registerbeteckning

Servitut, rättighet

Dikesmitt med dikeskant

Höjdkurva

Koordinatangivelse

Bostadshus taklinje

Uthus taklinje

FJUGESTA

2:6

N=6521000

Koordinatkryss

Ledning

Servitut, rättighet
Sv 18-IM4-64/1717.1
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen 
och ta ställning till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda 
som myndigheter får och inte får använda marken och vattnet till inom ett område. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, industri, handel, kontor, 
park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra 
fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

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

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

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

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

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning

Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av verksamheten för Macken i 
Lekeberg AB och stänga av trafiken längs med Östra Långgatans sträckning norr 
om Södergatan/Storgatan. Planen syftar till att tillgodose önskemål om utökad 
byggnation och verksamhet samtidigt som planen ska säkerställa en god miljö och 
säkra trafiklösningar i området.

PLANPROCESSEN
Detaljplanen upprättas genom ett standardförfarande, i enlighet med bestämmelserna 
i Plan- och bygglagen (2010:900).

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

Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats.

DETALJPLAN FÖR FJUGESTA 2:74 M.FL.

Sida 109 av 533



PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet ligger i de södra delarna av Fjugesta tätort och omfattar ca 3500 m2 . 

Området avgränsas av macken i väst och omgärdas i övrigt av bostadsbebyggelse i 
form av friliggande hus på relativt stora fastigheter (1000-3000 m2). I söder gränsar 
planområdet mot Södergatan/Storgatan, i norr gränsar området mot Fjugesta Letstig. 
Östra Långgatan sträcker sig från Södergatan/Storgatan upp mot Fjugeta Letstig som 
möter Gamla Letstigen i korsning inom planområdet. Genomfarten ut mot Fjugesta 
Letstig är dock avstängd för fordonstrafik enligt en lokal trafikföreskrift från 2011, 
med undantag för drivmedelsstationens uthyrningsfordon.

Markägoförhållanden
Fjugesta 2:74 ägs av Macken i Lekeberg AB.
Fjugesta 18:1 ägs av Lekebergs kommun
Fjugesta 3:190 ägs av Lekbergs kommun.
Fjugesta 3:196 ägs av Skillen AB.
Fjugesta 3:192 ägs av privatpersoner
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
Det nu aktuella planförslaget möjliggör utveckling av verksamheten Macken i 
Fjugesta AB. I översiktsplanen skrivs nedanstående om verksamheter i Fjugesta: 

Mindre verksamheter som kan kombineras med god boendemiljö, särskilt sådana som 
vänder sig till allmänheten i någon form, bör placeras i centrum.
En blandning av bostäder och anpassade verksamheter i centrum är positiv 
för tätortens miljö och ger liv åt samhället dagtid. Offentliga verksamheter och 
servicefunktioner bör fortsätta utvecklas i centrala lägen.

Genom att koncentrera kommunal service och handel till centrum ökar dock 
konkurrenskraften och tillgängligheten i Fjugesta. Kommunen bör genom sin 
planering skapa förutsättningar för nyetablering och ometablering för att 
åstadkomma sådan koncentration.

Planförslaget bedöms ligga i linje med översiktsplanen.

Gällande detaljplaner
Planområdet omfattas av Förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E 
(Centrum) i Örebro län, antagen 1959 och Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl., antagen 
2016.

För fastigheten Fjugesta 2:74 anges användningen till Bostads- och handelsändamål, 
med slutet byggnadssätt i två våningar. Fjugesta 18:1 och Fjugesta 3:190 anges som 
gatumark.

Den angränsande fastigheten Fjugesta 27:2, där macken idag är lokaliserad, omfattas 
av Ändring av detaljplan för Fjugesta Samhälle, (81-FJU-112), Fjugesta 27:1 och 
27:2 mfl, antagen 2008. Detaljplanen anger Bensinstation, handel och kontor med en 
högsta byggnadshöjd på 6,5 meter.

Planområdet omfattas även av akt 18-FJU-188 Stadsplan: Kvarteret Färghandlaren 
mfl i Fjugesta samhälle i västra delen av planområdet. 

För fastigheten Fjugesta 2:74 gäller också akt 18-FJU-43 Tomtindelning: Smeden 1-4, 
år 1947, som del av akt 18-FJU-112 Stadsplan: Förslag till ändring av stadsplan för 
del av Fjugesta M: E (Centrum) i Örebro län.

Genom den nu aktuella planläggningen upphävs akt 18-FJU-43 Tomtindelning: 
Smeden 1-4, år 1947 inom planområdet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Planen syftar till att möjliggöra för macken att utöka sin verksamhet och nyttja hela 
området från Fjugesta 27:2 till och med Fjugesta 2:74. Den planerade utökningen av 
verksamheten består av anläggandet av en biltvätt av gör-det-själv-modell. 

Då utfarten mot Fjugeta Letstig redan idag är avstängd för genomfartstrafik, vilket 
också säkerställs genom planförslaget, stängs även Östra Långgatans förlängning 
norrut från Södergatan/Storgatan av och marken kan då avyttras och istället nyttjas 
för angränsande bostadsfastigheter.

Riksintressen och fornlämningar
Planområdet omfattas inte av riksintresseområde eller några kända fornlämningar.

Bebyggelse
Idag finns ingen bebyggelse inom planområdets byggrätt i norr vilket dock angränsar 
till bostadsfastigheter och fastigheten för macken i Fjugesta.

Inom byggrätten för bostäder, i de södra delarna av planförslaget möjliggörs för 
kompletterande bebyggelse för befintliga bostäder längs med den del av Östra 
långgatan som föreslås tas bort.

Allmän plats och trafik
Området för macken nås i norr från Fjugesta Letstig och Storgatan. Bostäderna 
söder om området för macken nås via Storgatan, Södergatan och Gamla Letstigen. 
Planförslaget syftar till att stänga av gatusträckningen Östra Långgatan genom 
planområdet. Trafiklösningen bedöms tillfredsställande även utan denna sträckning, 
där den norra delen redan idag är avstängd för trafik. 

Gamla Letstigens sträckning kvarstår till och med korsningen där den möter Östra 
Långgatan, detta för att bibehålla tillfarten till befintliga bostadsfastigheter i området.

Parkering
Parkering anordnas på den egna fastigheten.

Byggnadfritt avstånd
Planområdet ligger i anslutning till Fjugesta Letstig (väg 564), där Trafikverket är 
väghållare. Det byggnadsfria avståndet för Fjugesta Letstig är 12 meter. Det aktuella 
planområdet ligger dock inom ett planlagt område där avståndet mellan väg och 
bebyggelse värderas i varje enskild detaljplan.

Det aktuella planförslaget innebär att bebyggelse som närmast kan uppföras
på ett avstånd av cirka 7 meter från Fjugesta Letstig, där hastighetsbegränsningen 
är 40 km/h. Människor kommer inte att vistas stadigvarande inom planområdet. 
På den del av Fjugesta Letstig som passerar planområdet är sträckningen rak och 
avkörningsrisken bedöms därför som liten.
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Mark och vegetation
Marken inom planområdet består till största del av asfalterad eller grusad mark för 
trafik. Fastigheten Fjugesta 2:74 är dock en gräsyta med björkar och en ek.

Planförslaget innebär inga större förändringar av marken förutom för Fjugesta 2:74 
som sannolikt hårdgörs för att nyttjas till mackens verksamhet.

Geotekniska förhållande
Då marken inom planområdet inte möjliggör för någon större bebyggelse, och att 
omkringliggande mark är bebyggd utan några geotekniska hinder bedöms det inte 
aktuellt med en geoteknisk utredning i planskedet.

Ingen risk för ras och skred föreligger enligt den regionala översiktliga analysen.

Fjugesta tätort ingår i ett område med potentiellt förhöjda radonrisker, vilket medför 
att markundersökning som visar att radonhalterna inte överstiger riktvärden krävs om 
inte byggnader ska byggas radonskyddade.

Omgivningsstörningar
Detaljplaneförslaget medger verksamheter med begränsad omgivningspåverkan 
vilket inte kräver skyddsavstånd eller andra störningsskydd. Verksamheter kan dock 
ändå generera visst omgivningsbuller som exempelvis genom trafik inom och utanför 
verksamhetsområdet eller genom ljud som alstras från verksamheten.

Etablering av biltvätt måste föregås av en anmälan enligt Miljöbalkens regler. Vid 
anmälan behandlas bland annat hanteringen av vattnet från biltvättens verksamhet. 
Det finns dock befintliga ledningsnät och ändamålsenliga metoder för hantering av 
intilliggande drivmedelsstations vattenhantering. Det bedöms finnas förutsättningar 
för lämplig hantering av vatten från eventuell biltvätt inom planområdet.

Förorenade områden
Planområdet gränsar till område för en drivmedelsstation, registrerad i EBH-stödet, 
vilket är en databas för eventuellt förorenade områden (EBH är en förkortning av 
efterbehandling). Att en fastighet finns registrerad i databasen behöver inte betyda att 
fastigheten är förorenad. Registreringen anger att det funnits en verksamhet som kan 
ha bidragit till att föroreningar finns på platsen.

Under 2011 påbörjades arbeten för ombyggnation, rivning och nyinstallation av 
drivmedelsanläggningen. Vid schaktarbetet för att installera nya oljeavskiljare, 
skärmtak och pumpfundament samt schakt för drivmedelsledningar påträffade 
entreprenören schaktmassor som misstänktes vara påverkade av petroleumkolväten.

Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB (Sandström) fick uppdrag av OKQ8 AB att 
genomföra miljökontroll gällande eventuella föroreningsrisker.

Det övergripande åtgärdsmålet var att fastigheten och dess omgivning efter utförd 
efterbehandling skulle kunna fortsätta användas för drivmedelsförsäljning utan risk 
för människors hälsa eller för miljön. Det förorenade området skall heller inte utgöra 
risk för närliggande fastigheter eller recipienter.
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Saneringsarbetet sammanfattas enligt följande:

• Petroleumförorening påträffades i fyllnadsmaterial och naturlig jord i samband 
med ombyggnation och byte av installationer på OKQ8s drivmedelsanläggning 
33206.

• Totalt 2 512,18 ton förorenade massor avlägsnades och transporterades till 
Atleverkens mottagningsanläggning i Örebro.

• Fyra markliggande cisterner avlägsnades för destruktion.
• 93 jordprover insamlades från schaktens väggar och botten och analyserades vid 

Eurofins i Lidköping. 85 av dessa prover är slutprover.
• Av de 85 analyserade slutproverna påvisar 74 koncentrationer av 

petroleumkolväten underskridande åtgärdsmålet MKM.
• Restförorening av petroleumkolväten har lämnats kvar på fastigheten mot cistern 

04 samt mot Letstigen då man av stabilitetsskäl inte kunde schakta närmare 
varken cistern eller väg.

• Restförorening av metaller har lämnats kvar på fastigheten mot den nya 
stationsbyggnaden, väster och öster om entrén, då dessa går in under byggnaden 
kunde de inte avlägsnas. Restförorening av metaller har även lämnats mot 
Storgatan till väster på fastigheten.

• Utbredningen av dessa metallföroreningar, som inte anses ha någon koppling 
till OKQ8s drivmedelsverksamhet, har därför inom ramen för den aktuella 
schaktsaneringen av petroleumkolväten inte avgränsats.

De föroreningar som är kopplade till drivmedelsstationen bedöms inte utgöra en 
risk för det nu aktuella planområdets ändamål. Sydnärkes Miljöförvaltning ansvarar 
för tillsyn av drivmedelsstationen för att säkerställa att verksamheten inte utgör en 
potentiell miljörisk.

Trafikbuller vid bostadsbyggnader
I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns bestämmelser 
om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid 
bostadsbyggnader; 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

De bostäder som ingår i planområdet är belägna på ett minsta avstånd om ca 100 
meter från Fjugesta Letstig. Bostäderna kan utsättas för trafikbuller även från mer 
närliggande gator som Södergatan, Storgatan och Gamla Letstigen. Dessa gator 
trafikeras i huvudsak av fordonstrafik kopplat till gatornas bostäder, småhus och 
mindre flerbostadshus.

Söder om planområdet antogs en detaljplan 2016, som möjliggör bostäder och vård 
och skoländamål. Från planbeskrivning till detaljplanen står:

Detaljplanens förslag kan ge upphov till ökad biltrafik i området, fullt utbyggt 
skulle området beräknas alstra ungefär 800 fordon per årsmedeldygn. Områdets 
beräknade trafikmängd utgår från Trafikverkets siffror gällande trafikmängderna på 
omkringliggande och anslutande gator till planområdet.
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Hastigheten inom planområdet bör hållas till maximalt 30km/h. Gatan som löper i 
förlängning till Östra Långgatan föreslås bli gångfartsområde, detta regleras dock 
inte inom planen.

Detaljplanen söder om det nu aktuella planområdet kan medföra en ökning av trafiken 
längs med Södergatan/Storgatan. 

En bullerberäkning har genomförts i bullerberäkningsprogrammet Trivector Buller II.

För att kunna göra en beräkning av bullernivån har följande värden uppskattats 
baserat på dagens trafiknivåer, med ett tillägg för planområdet söder om det nu 
aktuella:

Trafikmängd: 1200 fordon 
Skyltad hastighet: 40 km/h
Avstånd mellan väg och mottagare: 9,5 meter
Vägbredd: 9,5 meter
Andel tunga fordon: 5%

Bullerberäkningen visar att den dygnsekvivalenta ljudnivån ligger runt 55 dBA. Detta 
innebär att riktvärdena för ljudnivåer vid bostädernas fasader inte överskrids. 

Den maximala ljudnivån beräknas till 75 dBA, vilket alltså överskrider riktvärde för 
maximal ljudnivå vid en uteplats. Även den ekvivalenta ljudnivån överskrider nivån 
vid uteplats. Byggrätten för bostäder, med befintliga bostäder, möjliggör för uteplatser 
som skyddas mot bullervärden som överstiger riktvärdena. För att säkerställa 
riktvärdena förs dock bestämmelse in på plankartan, gällande buller vid uteplats.

Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande.
Samråd: Höst 2017
Granskning: Vinter 2017
Antagande: Vår 2018

Teknisk försörjning
Planområdet har god tillgång till anslutningar gällande teknisk försörjning.

Skanova och E.ON har ledningar inom planområdet, som ej skyddas genom 
u-område.

Skanova och E.ON önskar att så långt som möjligt behålla befintliga ledningar 
med tillhörande anläggningar i sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med flytt. 

Tvingas Skanova eller E.ON vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda kablar för att 
möjliggöra exploatering bekostas detta av den som det begär åtgärden om inget annat 
föreskrivs i avtal eller lagstiftning. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Detaljplanen möjliggör för fastighetsreglering. 

För verksamhetsområdet (Z) kan mark från Fjugesta 18:1 regleras in till Fjugesta 
2:74. För bostadsområdet (B) kan mark från Fjugesta 3:190 regleras in till Fjugesta 
3:196. Både Fjugesta 18:1 och Fjugesta 3:190 är allmän plats som övergår till 
att bli kvartersmark. Detta möjliggör för kommunen att sälja marken till privata 
fastighetsägare, vilket är ett syfte med detaljplanen.

En kil av fastigheten 3:192 ligger inom mark som får användning gatumark. Även 
denna mark kan överföras till kommunens gatufastighet Fjugesta 18:1 och dels 
till Fjugesta 2:74. En sådan överföring föregås dock av diskussion med berörda 
fastighetsägare.

På plankartan har x-område, markreservat för allmännyttig gång-och cykeltrafik, lagts 
ut inom kvartersmarken för bostäder. Syftet med x-området är att möjliggöra för en 
upplåtelse t.ex. ett servitut till förmån för en kommunal fastighet, då Fjugesta 3:190 
fastighetsregleras och säljs som kvartersmark.
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Ev. allmänna ledningar inom kvartersmark skall säkerhetsställas med servitut eller 
ledningsrätt.

Planen bekostas delvis av fastighetsägaren till Fjugesta 2:74 och delvis av 
fastighetsägaren till Fjugesta 3:196, enligt upprättat planavtal.

Kostnader för fastighetsreglering tillfaller den sökande, om inte annat avtalas.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning

Ulrika Åberg  Jonas Kinell  Lars Johansson
Planarkitekt  Planarkitekt  Förvaltningschef

S
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18:1
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33:5
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3:209
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33:15
5:2

Planen möjliggör fastighetsreglering av del av Fjugesta 18:1, Fjugesta 2:74 och
del av Fjugesta 3:192, med syfte att ingå i en gemensam fastighet för
verksamheter. Inom den tänkta fastigheten finns även en markreservat för
allmännyttiga ledningar.

Planen möjliggör fastighetsreglering av del av Fjugesta 18:1, Fjugesta 3:190 och
del av Fjugesta 3:192, med syfte att ingå i en fastighet för gatumark.

Planen möjliggör fastighetsreglering av del av Fjugesta 3:190, och Fjugesta
3:196, med syfte att ingå i en fastighet för verksamheter. Inom den tänkta
fastigheten finns även en markreservat för allmännyttiga ledningar och
allmännyttig gång- och cykeltrafik

Illustrerade exempel på fastighetsreglering
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Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl. Lekebergs kommun, 
Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av verksamheten för Macken i 

Lekeberg AB och stänga av trafiken längs med Östra Långgatans sträckning norr om 

Södergatan/Storgatan. Planen syftar till att tillgodose önskemål om utökad byggnation 

och verksamhet samtidigt som planen ska säkerställa en god miljö och säkra 

trafiklösningar i området. 

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

för granskning under tiden mellan 2018-01-18 och 2018-02-09. Berörda sakägare, 

kommunala instanser, statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och 

övriga berörda har underrättats. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till 

berörda, en underrättelse har anslagits på kommunens anslagstavla. Alla planhandlingar 

i sin helhet har funnits tillgängliga på byggförvaltningens hemsida. Efter granskningen 

har 4 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna 

synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på 

Sydnärkes Byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2018-02-07 

2. Lantmäteriet 2018-02-09 

3. Trafikverket 2018-01-19 

4. E.ON 2018-02-01 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 
Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

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

kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas under 

förutsättning att nedanstående kompletteringar görs. 

Trafikbuller 

Planområdet ligger i anslutning till flera omgivande gator, vilket innebär att den del av 

planområdet som planläggs för bostäder är utsatt för trafikbuller. I planbeskrivningen 

redovisas att bullerriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå, enligt förordning (2015:216) 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader, klaras vid markanvändningen för bostäder vid ett 

avstånd på 15 meter mellan väg och bostädernas fasader. Länsstyrelsen vill dock 

uppmärksamma att vid bullerberäkningar är det avståndet mellan vägmitt och byggrätt 

för bostäder som ska användas. Det aktuella avståndet blir i detta fall ca 5 meter. 

Länsstyrelsen anser att bullerberäkningen ska kompletteras med en beräkning av 

bullernivåer utifrån detta avstånd. Om åtgärder krävs för att klara bullerriktvärden enligt 

förordning (2015:216) ska dessa säkerställas på plankartan. 

I förordning (2015:216) finns även krav på att bostädernas uteplatser ska klara 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. I planbeskrivningen saknas en 

redovisning av om riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå klaras i planområdet. Enligt 

Länsstyrelsens beräkningar finns en risk att riktvärdena för uteplats överskrids vid 

byggrätt för bostäder. Om så är fallet behöver det på plankartan införas en 

planbestämmelse som anger att förordningens riktvärden för uteplats ska klaras. 

Vid samtal med kommunens planarkitekt 2018-02-07 har överenskommits att 

planhandlingarna ska kompletteras enligt ovan innan detaljplanen antas.  

Länsstyrelsen tar gärna del av den kompletterande bullerberäkningen samt 

planhandlingarna innan detaljplanen antas. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Planbestämmelser 

Länsstyrelsen anser att markanvändningen för bostäder bör kompletteras med prickad 

mark längs användningsgränsen mot angränsande gator och fastigheter samt på marken 

som ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik. 
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I samrådsredogörelsen anges att det vore positivt om träd kan bevaras på området som 

planläggs för verksamheter, men att det inte bedöms som en fråga att reglera inom 

planarbetet. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att det är fullt möjligt att reglera detta 

genom planbestämmelser i en detaljplan. Förslagsvis kan det prickmarkerade området 

längs fastighetsgräns förses med en planbestämmelse som reglerar att träd ska finnas.  

Kommentar: 
Planhandlingarna kompletteras gällande buller. 

Plankartan kompletteras med prickmark längs med användningsgränsen mot 

angränsande gator och fastigheter. 

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete  

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd 

av detaljplanen genomföra fastighetsregleringar berörande kvartersmarken samt ev. 

bildande av servitut för x-området. 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Genomförandetid  

På plankartan står att genomförandetiden är 10 år och i planbeskrivningen att den är 5 

år.  

 

Fastighetsrättsliga genomförandefrågor  

Lantmäteriet anser att en mer utförlig beskrivning av vilka fastighetsbildningsåtgärder 

som är möjliga att genomföra med stöd av planen behövs. Vägmarken på fastigheten 

Fjugesta 3:190, nordväst om Fjugesta 3:196, går från att vara allmän plats i tidigare 

detaljplan till kvartersmark för bostäder. Planen möjliggör således en utökning av 3:196 

genom fastighetsreglering. Detsamma gäller för Z-området. Här verkar avsikten med 

planen vara att reglera in mark från Fjugesta 18:1 till Fjugesta 2:74. Inom planområdet 

finns också en kil av fastigheten Fjugesta 3:192. Är avsikten att även denna ska 

överföras dels till kommunens gatufastighet Fjugesta 18:1 och dels till Fjugesta 2:74?  
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x-område inte tillräckligt för att säkerställa allmänhetens tillträde  

På plankartan har x-område, markreservat för allmännyttig gång-och cykeltrafik, lagts 

ut inom kvartersmarken för bostäder. Lantmäteriet kan inte se vitsen med att kommunen 

lägger ut ett x-område på sådan mark som kommunen själv äger.  

Genom att lägga ut x-område i en detaljplan reglerar kommunen så att 

byggnadsnämnden inte får bevilja bygglov som hindrar allmänhetens tillträde till x-

området. För att rättigheten ska vara säkerställd krävs det dock att det även finns en 

upplåtelse t.ex. ett servitut till förmån för en kommunal fastighet. Av planbeskrivningen 

är det där-för bra att det framgår hur kommunen har tänkt genomföra x-området. När 

någon annan än kommunen äger marken kan ägaren kräva att kommunen ska ordna en 

rättighet för att använda utrymmet och betala ersättning för detta. Kommunen kanske 

borde överväga att lägga ut området för gång- och cykeltrafik som allmän plats istället 

för som x-område? 

 

Planekonomi och ekonomiska genomförandefrågor 

Det saknas en beskrivning av planekonomin i stort och även information om vem som 

initierar och bekostar de fastighetsbildningsåtgärder som kan bli aktuella med anledning 

av planen. (fastighetsregleringar, ledningsrätter, ev. servitut för genomförande av x-

område) 

I Lantmäteriets Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 

5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” ges följande råd: 

”… Ekonomiska konsekvenser 

Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda fastighetsägare 

och rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen underlättar kopplingen till 

kommunens investeringsbudget och visar att planen är ekonomiskt genomförbar. 

… Planavgift 

Här anges om planavgift ska tas ut vid bygglov eller om plantkostnaden regleras i ett 

särskilt avtal. …” 

 

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 

Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för 

den egna fastigheten. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett 

genomförande av detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och 

miljön framgå.  
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Med detta menas att det för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad 

detaljplanen innebär med avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens 

tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i 

gemensamhetsanläggningar. (prop. 2009/10:170 s. 435)” 

 

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om en del åtgärder, men 

plangenomförandet och dess konsekvenser behöver be-skrivas på ett samlat sätt där 

respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär för 

den aktuella fastigheten. Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en 

fastighetskonsekvenskarta där förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. 

gemensamhetsanläggningar, med plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör 

innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på 

fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en 

fastighetskonsekvensbeskrivning.  

 

Delar av planen som bör förbättras  

Äldre planer som berörs  

Av planbeskrivningen framgår att det nu aktuella planområdet berör två äldre planer, 

akt 1814-P117 Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl. och akt 18-FJU-112 Stadsplan: Förslag 

till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M: E (Centrum) i Örebro län.  

Vad Lantmäteriet kan se berörs även akt 18-FJU-188 Stadsplan: Kvarteret 

Färghandlaren mfl i Fjugesta samhälle i västra delen av planområdet.  

För fastigheten Fjugesta 2:74 gäller också akt 18-FJU-43 Tomtindelning: Smeden 1-4, 

år 1947, som del av akt 18-FJU-112 Stadsplan: Förslag till ändring av stadsplan för del 

av Fjugesta M: E (Centrum) i Örebro län. För att tydliggöra är det önskvärt att det av 

planhandlingarna fram-går att tomtindelningen upphävs inom den nya planen.  

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

Markägoförhållanden  

Av planbeskrivningen framgår att Fjugesta 18:1 ägs av Lekebergsbostäder. Enligt 

fastighetsregistret är Lekebergs kommun lagfaren ägare till fastigheten. Under rubriken 

markägoförhållanden saknas fastigheten Fjugesta 3:192. 
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Kommentar: 
Planhandlingarna justeras gällande genomförandetid 

Planbeskrivningen kompletteras med en utförlig och samlad beskrivning av 

fastighetskonsekvenserna av planen. 

Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av planekonomin inkl 

kostnadsansvar för fastighetsbildning. 

Planbeskrivningen kompletteras gällande planer som berörs och att nu gällande 

tomtindelning upphävs inom den nya planen. 

Planbeskrivningen justeras gällande markägoförhållanden. 

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 
Prickmark har införts 7 meter från väg 564 i plankartan, Trafikverkets önskemål var att 

12 meter skulle prickmarkeras. Trafikverket anser att 7 meter byggnadsfritt avstånd är 

acceptabelt i detta fall. I övrigt har Trafikverket inget att erinra. 

4. E.ON 

Sammanfattning: 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget 

att erinra. 
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Förslag till revidering av Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl. 
Lekebergs kommun, Örebro län. 

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

• Planhandlingarna kompletteras gällande buller. 

• Plankartan kompletteras med prickmark längs med användningsgränsen 

mot angränsande gator och fastigheter.  

• Planhandlingarna justeras gällande genomförandetid 

• Planbeskrivningen kompletteras med en utförlig och samlad beskrivning av 

fastighetskonsekvenserna av planen. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av planekonomin inkl 

kostnadsansvar för fastighetsbildning. 

• Planbeskrivningen kompletteras gällande planer som berörs och att nu 

gällande tomtindelning upphävs inom den nya planen. 

• Planbeskrivningen justeras gällande markägoförhållanden. 

 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
 

Ulrika Åberg  Jonas Kinell  Lars Johansson 

Plankonsult  Planarkitekt  Förvaltningschef 
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Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §91

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§91 - Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl (KS 17-291)
Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för macken att utöka sin verksamhet och nyttja hela 
området från Fjugesta 27:2 till och med Fjugesta 2:74. Den planerade utökningen av 
verksamheten består av anläggandet av en biltvätt av gör-det-själv-modell. 

Då utfarten mot Fjugesta Letstig redan idag är avstängd för genomfartstrafik, vilket också 
säkerställs genom planförslaget, stängs även Östra Långgatans förlängning norrut från 
Södergatan/Storgatan av och marken kan då avyttras och istället nyttjas för angränsande 
bostadsfastigheter.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

Anette Bergdahl (S) deltar inte i beslutet.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl - (KS 17-291-14)
 Samrådsredogörelse, antagandehandling - (KS 17-291-15)
 Plankarta, antagandehandling - (KS 17-291-16)
 Planbeskrivning, anatagandehandling - (KS 17-291-17)
 Granskningsutlåtande, antagandehandling - (KS 17-291-18)
 Fastighetsförteckning, antagandehandling - (KS 17-291-19)
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Dnr: KS 18-429

   

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av intern kontroll för 
Lekebergs kommun 2017

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna 
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin 
verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7.

Enligt Reglementet ska också nämnderna senast i samband med årsredovisningens 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen.

Socialnämnden och sydnärkes IT-nämnd har i år varit försenade med att anta 
uppföljningarna inom nämnderna vilket resulterat i fördröjning av rapporteringen till 
kommunstyrelsen.

Redovisningarna från nämnderna visar överlag att arbetet med kommunens interna 
kontroll i stort fungerar bra men att det finns en del områden att förbättra.

1 Rapporter från nämnderna
1.1  Kultur- och bildningsnämnden
Nämnden beslutade att godkänna uppföljningen utan annan åtgärd. 

Förvaltningen redovisade bland annat brister kring rapporteringen vidare till 
förvaltningschef och/eller nämnd. Detta leder till minskad insyn i verksamheten. Vid 
den interna kontrollen gällande rapportering av trakasserier och rapportering av 
ogiltig/giltig frånvaro var upplevelsen att rapporteringsförfarande var komplicerat 
och tidsödande att genomföra, kontroller har genomförts enligt plan men 
förvaltningen menar att det är av stor vikt att förenkla dessa processer.

Förvaltningen har planerat åtgärder för att förtydliga och förenkla de rutiner som 
upplevs komplicerade för att skapa bättre förutsättningar i verksamheterna.

1.2 Socialnämnden
Nämnden beslutade att godkänna uppföljningen samt uppdrog till socialchefen att 
utse ansvarig tjänsteperson som utvärderar arbetet med kontrollplanen, löpande 
följer upp den, säkerställer att rapporter skickas in löpande samt ansvarar för 
redovisning till nämnd.

Resultatet visar att övervägande del av de fastställda rutinerna fungerar, men att det 
finns en del utvecklingsområden att arbeta vidare med. Bland annat har inte någon 
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kontroll utförts av de rapporterade delegationsbesluten som presenterats för 
nämnden. Vidare har ingen redovisning skett till nämnd avseende sammanställning 
av åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron, vilket är en avvikelse från den 
beslutade kontrollplanen. Rutin kring sammanställning av hur synpunkter och 
klagomål tagits emot och utretts i den egna verksamheten har inte varit möjlig att 
följa upp på grund av att ingen socialchef finns kvar i tjänst när uppföljningen av 2017 
gjordes.

Förvaltningen har presenterat åtgärder för samtliga brister, bland annat att löpande 
uppföljning bör ske under året av en ansvarig som håller ihop arbetet. Avvikelser 
kring redovisningar ska åtgärdas med att ärende skapas i Platina där samtliga 
rapporter skickas in i stället för att allt skickas till socialchef, vilket minskar både 
arbetsbelastning och sårbarhet.

1.3 Sydnärkes IT-nämnd
Sydnärkes IT-nämnd ska behandla ärendet på kommande nämnd den 16 maj, 
förvaltningens förslag är att anta uppföljningen med följande 
sammanfattning/analys:

Förvaltningen har konstaterat att övervägande del av de planerade kontrollerna ej 
har genomförts under 2017. Detta beror främst på otillräckligt med tid och resurser 
inom förvaltningen men även att den interna kontrollplanen för 2017 var väldigt 
omfattande med många rutiner att kontrollera och därmed också många 
uppföljningsmoment. För att bli bättre på detta till nästa år har den interna 
kontrollplanen för 2018 utformats med mer fokus på kvalitet än kvantitet.

Kontroller som man inte genomfört handlar bland annat om rapportering av fattade 
delegationsbeslut, kontroll att uppsägningstider bevakas, planering av resurser och 
innehåll. Åtgärder är planerade av förvaltningen för detta.

Kontroll av att rutiner och processer följs inom ramen för ITSM och 
förvaltningsmodellen har skett två gånger i veckan och resultatet visar på en stor 
förbättring och signifikant minskning av brister i ärendehanteringen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. Godkänner rapporterna från nämnderna gällande den interna kontrollen 
2017

2. Uppmanar socialnämnden och sydnärkes IT-nämnd att till nästa år inkomma i 
tid med uppföljningarna till kommunstyrelsen

LEKEBERGS KOMMUN
Martin Willén Gustav Olofsson Helen Ekman
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Protokoll 2018-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7 - Uppföljning av kultur- och bildningsnämndens intern 
kontrollplan 2017 (KUB 16-617)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen 2017.

 
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av kultur- och bildningsnämndens intern kontrollplan 2017 - 
(54071)

 Uppföljning av intern kontrollplan för 2017 - (54070)
Expedieras till 

Förvaltningschef

Rektorer

Förskolechefer

Kultur- och fritidschef
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Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Administrativ handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §66

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§66 - Uppföljning av intern kontroll för Lekebergs kommun 2017 
(KS 18-429)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. 

Reglementet säger också att nämnderna senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till 
kommunstyrelsen. Socialnämnden och Sydnärkes IT-nämnd har i år varit försenade med att 
anta uppföljningarna inom nämnderna vilket resulterat i fördröjning av rapporteringen till 
kommunstyrelsen.

Redovisningarna från nämnderna visar överlag att arbetet med kommunens interna kontroll 
fungerar bra men att det finns en del områden att förbättra.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner rapporterna från nämnderna gällande den interna kontrollen 2017
2. Uppmanar socialnämnden och Sydnärkes IT-nämnd att till nästa år inkomma i tid med 

uppföljningarna till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att följande mening läggs till i punkt 1: men är kritiska till 
att rutiner inte har följts upp.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner rapporterna från nämnderna gällande den interna kontrollen 2017 men är 
kritiska till att rutiner inte har följts upp.

2. Uppmanar socialnämnden och Sydnärkes IT-nämnd att till nästa år inkomma i tid med 
uppföljningarna till kommunstyrelsen.
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll för Lekebergs kommun 2017 - (KS 18-429-6)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-429-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-429-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-429-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-429-2)
 §7 KUB nämnd Uppföljning av kultur- och bildningsnämndens intern kontrollplan 2017 - (KS 

18-429-1)
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Tjänsteskrivelse 2018-05-14 1 (1)

Dnr: KS 18-519

   

Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport 1 för 
kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Rapport 1 avser genomförda interna kontroller och uppföljningar per 30 april 2018 
utifrån riskerna i den antagna internkontrollplanen för 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört åtta av tio planerade kontroller för 
perioden 2018-01-01 till 2018-04-30. Resultatet visar på övervägande del av inga 
avvikelser, några mindre avvikelser har noterats gällande ej verkställda beslut. Större 
avvikelser har hittats gällande kontrollen av inrapporterad sjukfrånvaro i självservice. 
Där blir åtgärden att meddela ansvarig chef som får kontrollera avsaknad av 
inrapportering hos medarbetare.

De två kontroller som inte genomförts är fysiska kontroller av väghållning samt 
stickprov på anställningsbevis gällande LAS-regler. Dessa planeras att göras vid nästa 
planerade rapporteringstillfälle.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 1

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson Helen Ekman
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har 
det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningarför den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att 
detta dokumenteras och antas av nämnd.

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året.

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla.

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.
 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
 Till vem uppföljningen ska rapporteras.
 När rapportering ska ske.
 Genomförd riskbedömning.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att:

 En organisation upprättas för den interna kontrollen.
 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för:

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till.
 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär.

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden

1. Administration
2. Ekonomi
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3. Personal
4. Verksamhet

1.1 Riskbedömningsmatris
Kritisk

Medium
Låg4

3

11 13 1 7

8 9

12 21

22

3 6

14 15

17 18

2

20 5 10 2 4

19

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

16

1 2 3 4

Konsekvens

Sannolikhet Konsekvens

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå)

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga)

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå)

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga)

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå)

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas)

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå)

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras)
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6
Kritisk

16
Medium Totalt: 22

Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

1 Politiska beslut verkställs inte 3. Möjlig 3. Kännbar 9

2 Medarbetare tar del av sekretessmaterial 
som de inte behöver i sin tjänsteutövning

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

3 Information försvinner eller kommer i fel 
händer

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Administration 

4 Arkivhandlingar förstörs då lokalerna är 
undermåliga

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

5 Person som ej har behörighet 
beslutsattesterar

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6

6 Inköp görs utanför ramavtal 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

7 Beställaren beslutattesterar sina egna 
fakturor

3. Möjlig 3. Kännbar 9

8 Fakturauppgifterna från leverantören är ej 
korrekta

3. Möjlig 3. Kännbar 9

9 Hantering av och redovisning av 
handkassor sker felaktigt

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Ekonomi 

10 Inköp görs av investeringar som ej är 
beslutade av nämnden.

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6

11 LAS-regler följs inte vid tjänstetillsättning 3. Möjlig 2. Lindrig 6Personal 

12 Sjukfrånvaro rapporteras inte i självservice 3. Möjlig 3. Kännbar 9
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

13 Kommunen följer inte arbetstidslagens 
regler för mertidsarbete.

3. Möjlig 2. Lindrig 6

14 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet följs 
inte.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

15 Hög arbetsbelastning 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

16 Risk- och sårbarhetsanalys görs inte 1. Osannolik 4. Allvarlig 4

17 Verksamheter bedriver inget systematiskt 
brandskyddsarbete

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

18 Ökad risk för olyckor 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

19 Krisledning är inte förberedda på en kris 2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

20 Kommunens fordon är inte besiktigade 2. Mindre sannolik 2. Lindrig 4

21 Undermålig väghållning 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Verksamhetsspecifik 

22 Trasig belysningsanläggning 3. Möjlig 3. Kännbar 9
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2 Uppföljning

2.1 Administration

2.1.1 Politiska beslut verkställs inte

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Uppföljning av fattade politiska beslut Redovisning tillfälle ett  Mindre avvikelser 2018-04-30 Anna Nilsson

Kommentar
41 givna uppdrag från kommunstyrelsen (från och med perioden prognosrapport 2, 2017). Av 
de 41 givna uppdragen är 17 uppdrag klara, 17 uppdrag påbörjade och 7 uppdrag ej påbörjade.

Redovisning tillfälle två  Ej påbörjad 2018-07-31 Anna Nilsson

Redovisning tillfälle tre  Ej påbörjad 2018-10-31 Anna Nilsson

Metod
Redovisning av ej verkställda beslut till ansvarig 
instans

Redovisning tillfälle fyra  Ej påbörjad 2018-12-31 Anna Nilsson

2.1.2 Medarbetare tar del av sekretessmaterial som de inte behöver i sin tjänsteutövning

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av loggar i Platina Redovisning ett  Inga avvikelser 2018-04-30 Anna Nilsson

Kommentar
Kontrollerat fem ärenden i kommunstyrelsens diarium. Ingen obehörig har varit inne i 
ärendena.

Redovisning två  Ej påbörjad 2018-07-31 Anna Nilsson

Redovisning tre  Ej påbörjad 2018-10-31 Anna Nilsson

Metod
Kontrollera loggar på slumpvis utvalda 
sekretessärenden i Platina

Redovisning fyra  Ej påbörjad 2018-12-31 Anna Nilsson
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2.1.3 Information försvinner eller kommer i fel händer

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Backup av Platina Kontroll ett  Inga avvikelser 2018-07-31 Gustav Olofsson

Kommentar
Det körs backuper enligt följande på Platina servern: 1 gång per dygn - Fullständiga backuper 
på helgerna och Incremental (förändringar) på Vardagar
Platina Databas: Systemet :1 gång per dygn Fullständiga backuper på helgerna och Incremental 
(förändringar) på Vardagar
Databasen: SQL fullständiga backuper 1 gång per dygn + loggfils backuper 4 ggr per dygn
SYD-IT försöker testa backuperna ibland men det är inget som hinnes med så ofta tyvärr.

Metod
Kontrollera backup tas av Platina

Kontroll två  Ej påbörjad 2018-12-31 Gustav Olofsson

2.1.4 Arkivhandlingar förstörs då lokalerna är undermåliga

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av arkivlokal Kontroll  Ej påbörjad 2018-12-31 Cecilia Lindström

Metod
Fysiskt besöka kommunens arkiv för kontroll

2.2 Ekonomi

2.2.1 Person som ej har behörighet beslutsattesterar

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontrollera att befintlig förteckning är aktuell Kontroll tillfälle ett  Ej påbörjad 2018-07-31 Jennie Ramberg
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Metod
Kontrollera att befintlig förteckning är aktuell och 
stämmer med styrtabellerna i Visma ekonomisystem  
som hanterar leverantörsfakturor (IoF)

Kontroll tillfälle två  Ej påbörjad 2018-12-31 Jennie Ramberg

2.2.2 Inköp görs utanför ramavtal

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Inköp görs enligt ramavtal Stickprov tillfälle ett  Inga avvikelser 2018-04-30 Gunilla Ljungstedt

Kommentar
3 köp utan avtal har hittats vid kontrollen, dock samtliga låga belopp.

Stickprov tillfälle två  Ej påbörjad 2018-07-31 Gunilla Ljungstedt

Stickprov tillfälle tre  Ej påbörjad 2018-10-31 Gunilla Ljungstedt

Metod
Stickprov på inköpen sker fyra gånger om året på tio 
stycken slumpmässigt framtagna fakturor

Stickprov tillfälle fyra  Ej påbörjad 2018-12-31 Gunilla Ljungstedt

2.2.3 Beställaren beslutattesterar sina egna fakturor

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll att besluts och mottagarattest ej är samma 
person

Stickprov tillfälle ett  Inga avvikelser 2018-04-30 Gunilla Ljungstedt

Kommentar
Inga avvikelse funna på de slumpmässigt framtagna verifikaten.

Stickprov tillfälle två  Ej påbörjad 2018-07-31 Gunilla Ljungstedt

Metod
Stickprov av inköp på tio slumpmässigt framtagna 
fakturor

Stickprov tillfälle tre  Ej påbörjad 2018-10-31 Gunilla Ljungstedt
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Stickprov tillfälle fyra  Ej påbörjad 2018-12-31 Gunilla Ljungstedt

2.2.4 Fakturauppgifterna från leverantören är ej korrekta

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av uppgifter på fakturor Stickprov tillfälle ett  Inga avvikelser 2018-04-30 Gunilla Ljungstedt

Kommentar
Kontroll har skett gällande innehav av F-skattebevis och momsreg.nr.
Ingen avvikelse har funnits på de stickprov som utförts.

Stickprov tillfälle två  Ej påbörjad 2018-07-31 Gunilla Ljungstedt

Stickprov tillfälle tre  Ej påbörjad 2018-10-31 Gunilla Ljungstedt

Metod
Stickprov på inköp av tio stycken slumpmässigt 
framtagna fakturor.

Stickprov tillfälle fyra  Ej påbörjad 2018-12-31 Gunilla Ljungstedt

2.2.5 Hantering av och redovisning av handkassor sker felaktigt

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av redovisning, kvitton, kontanter och 
förvaring

Stickprov tillfälle ett  Ej påbörjad 2018-07-31 Gunilla Ljungstedt

Metod
Kontroll av redovisning, kvitton, kontanter vid 
påfyllning av handkassa.
Kvitton och kontanter stämmer med utkvitterat 
belopp.
Även kontroll hur förvaring av kontanter görs genom 
avstämning med ansvarig för handkassan.

Stickprov tillfälle två  Ej påbörjad 2018-12-31 Gunilla Ljungstedt
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2.2.6 Inköp görs av investeringar som ej är beslutade av nämnden.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Investeringsbeslut mot rätt investering Stickprov tillfälle ett  Ej påbörjad 2018-07-31 Inger Sundblad

Metod
Kontroll att investeringsbeslut finns mot genomförda 
investeringar som införts i anläggningsregistret.

Stickprov tillfälle två  Ej påbörjad 2018-12-31 Inger Sundblad

2.3 Personal

2.3.1 LAS-regler följs inte vid tjänstetillsättning

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontrolla av upprättade anställningsbevis Stickprov - tillfälle 1  Ej påbörjad 2018-04-30 Linda Calson

Kommentar
Ingen inrapportering har skett.

Stickprov - tillfälle 2  Ej påbörjad 2018-07-31 Linda Calson

Stickprov - tillfälle 3  Ej påbörjad 2018-10-31 Linda Calson

Metod
Stickprov på 10 st inlämnade anställningsbevis

Stickprov - tillfälle 4  Ej påbörjad 2018-12-31 Linda Calson

2.3.2 Sjukfrånvaro rapporteras inte i självservice

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av rapporterad sjukfrånvaro i självservice Kontroll av rapporterad 
sjukfrånvaro - tillfälle 1

 Större avvikelser 2018-04-30 Carina Åkesson

Metod Kommentar
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Vid stickprovskontroll av nio olika verksamheter upptäcktes 46 ej inrapporterade orsaker 
såsom VAB och /eller sjukdom.
 

Sjukfrånvaro rapporterad i självservice i förhållande 
till sjukfrånvaro rapporterad till bemanningsteamets 
underlag för vikarietillsättning.

Kontroll av rapporterad 
sjukfrånvaro - tillfälle 2

 Ej påbörjad 2018-12-31 Carina Åkesson

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig

Meddela ansvarig chef som får kontrollera anledning till avsaknad av inrapportering av 
medarbetare.

 Pågående 2018-05-18

2.3.3 Kommunen följer inte arbetstidslagens regler för mertidsarbete.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll mertidsjournal Kontroll - tillfälle 1  Inga avvikelser 2018-04-30 Peter Brändholm

Kommentar
Risken för avvikelser i mertidsjournalen ökar i slutet av året, eftersom mertiden ackumuleras 
under ett kalenderår. Mertiden stäms även av månadsvis, där vi inte sett någon avvikelse.

Metod
Kontroll av samtliga individer i mertidsjournalen.

Kontroll - tillfälle 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Peter Brändholm

2.3.4 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet följs inte.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av upprättad handlingsplan för 
arbetsmiljöarbetet följs.

Uppföljning - tillfälle 1  Ej påbörjad 2018-07-31 Carina Åkesson
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Metod
Uppföljning med respektive ansvarig chef.

Uppföljning - tillfälle 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Carina Åkesson

2.3.5 Hög arbetsbelastning

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av sjukfrånvaro Uppföljning av statistik - tillfälle 
1

 Inga avvikelser 2018-04-30 Peter Brändholm

Kommentar
Sjukfrånvaron följer en positiv trend sedan halvårsskiftet 2017.

Uppföljning av statistik - tillfälle 
2

 Ej påbörjad 2018-07-31 Peter Brändholm

Uppföljning av statistik - tillfälle 
3

 Ej påbörjad 2018-10-31 Peter Brändholm

Metod
Uppföljning av sjukstatistik inom förvaltningen

Uppföljning av statistik - tillfälle 
4

 Ej påbörjad 2018-12-31 Peter Brändholm

2.4 Verksamhetsspecifik

2.4.1 Risk- och sårbarhetsanalys görs inte

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av att RSA:erna är aktuella Kontroll ett  Ej påbörjad 2018-12-31 Harmen Rebel

Metod
Granska senast antagen RSA
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2.4.2 Verksamheter bedriver inget systematiskt brandskyddsarbete

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av brandskyddsprotokoll Kontroll av protokoll  Ej påbörjad 2018-07-31 Harmen Rebel

Metod
Gå igenom så att alla verksamheter har aktuella 
protokoll

Kontroll av protokoll  Ej påbörjad 2018-12-31 Harmen Rebel

2.4.3 Ökad risk för olyckor

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av att LSO efterlevs Kontroll ett  Ej påbörjad 2018-07-31 Harmen Rebel

Metod
Gå igenom och granska så att beslutade aktiviteter 
genomförs

Kontroll två  Ej påbörjad 2018-12-31 Harmen Rebel

2.4.4 Krisledning är inte förberedda på en kris

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontrollera så att beslutad övningsplan genomförs Kontroll  Ej påbörjad 2018-12-31 Harmen Rebel

Metod
Kontroll av genomförda övningar jmf planerad

Kontroll av medlemmarna i krisledningen är aktuell Kontroll  Ej påbörjad 2018-07-31 Harmen Rebel

Metod
Kontrollera krisledningens medlemmar och att 
kontaktuppgifter stämmer

Kontroll två  Ej påbörjad 2018-12-31 Harmen Rebel
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2.4.5 Kommunens fordon är inte besiktigade

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av besiktningstider för samtliga fordon Kontroll av besiktningstider  Ej påbörjad 2018-12-31 Amila Isakovic 
Vrana

Metod
Kontroll av registreringsnummer och årsmodell

2.4.6 Undermålig väghållning

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontrollera att väghållning utförs enligt gällande avtal 
med entreprenör

Uppföljning tillfälle 1  Ej påbörjad 2018-04-30 Stein-Tore 
Johnsen

Kommentar
Ingen inrapportering har skett.

Metod
Fysiska kontroller (stickprov på olika ytor)

Uppföljning tillfälle 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Stein-Tore 
Johnsen

2.4.7 Trasig belysningsanläggning

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av belysningsanläggningar Uppföljning av fysiska kontroller  Ej påbörjad 2018-12-31 Stein-Tore 
Johnsen

Metod
Fysisk kontroll. Kontroll av administration/information 
till avtalad entreprenör.
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2.5 Slutsatser av uppföljning
De flesta kontrollmoment har ingen avvikelse. I de fall avvikelse konstaterats finns åtgärd planerad och påbörjad för komma tillrätta med 
bristerna.

2.6 Åtgärder
För avvikelsen gällande inrapporterad sjukfrånvaro i självservice finns åtgärd planerad att inom kort meddela ansvarig chef som får 
kontrollera avsaknad av inrapportering hos medarbetare.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:00 Multen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Administrativ handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §67

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur

§67 - Intern kontrollrapport 1 för kommunstyrelsen (KS 18-519)
Ärendebeskrivning
Rapport 1 avser genomförda interna kontroller och uppföljningar per 30 april 2018 utifrån 
riskerna i den antagna internkontrollplanen för 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört åtta av tio planerade kontroller för perioden 
2018-01-01 till 2018-04-30. Resultatet visar på övervägande del av inga avvikelser, några 
mindre avvikelser har noterats gällande ej verkställda beslut. Större avvikelser har hittats 
gällande kontrollen av inrapporterad sjukfrånvaro i självservice. Där blir åtgärden att meddela 
ansvarig chef som får kontrollera avsaknad av inrapportering hos medarbetare.

De två kontroller som inte genomförts är fysiska kontroller av väghållning samt stickprov på 
anställningsbevis gällande LAS-regler. Dessa planeras att göras vid nästa planerade 
rapporteringstillfälle.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 1 för kommunstyrelsen - (KS 18-519-1)
 Intern kontrollrapport 1 för kommunstyrelsen - (KS 18-519-2)
 Presentation - Intern kontrollrapport 1 för KS - (58343)
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Dnr: KS 18-551

   

Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 1

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll 
och ska i samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den 
interna kontrollen inom nämnderna fortlöper.

Kultur- och bildningsnämnden har kontrollerat samtliga moment för perioden och 
hittat en mindre avvikelse gällande delegationsbeslut. Åtgärder finns planerade för 
att komma tillrätta med den identifierade avvikelsen.

Socialnämnden har genomfört två av tre planerade uppföljningar. De genomföra 
kontrollerna visade på inga avvikelser. Uppföljningsmomentet ”Avstämning kring 
antalet biståndsbeslut som inte är omprövade i tid” har inte genomförts.

Sydnärkes IT nämnd hade inga interna kontrollmoment inplanerade för perioden 
utan kommer att rapportera uppföljningar vid nästa tillfälle, rapport 2. 

I arbetet med att bygga upp och genomföra internkontroll i Lekebergs kommun har 
utbildningar av medarbetare på förvaltningarna skett och stöd i både planering och 
genomförande har erbjudits för att säkerställa att internkontroll sker på ett sätt som 
säkerställer att brister i verksamheten identifieras och åtgärdas. Socialnämnden och 
kultur- och bildningsnämnden har till denna delrapportering brustit i redovisningen 
till kommunstyrelsen då de inte följt den fastställda ordningen för denna redovisning. 
Denna brist försvårar kommunstyrelsens uppföljning och det är viktigt att 
förbättringar av detta sker och att det, till nästa redovisning som nämnderna gör, inte 
kvarstår.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. lägger informationen till handlingarna
2. uppmanar kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden att till rapport 

två rapportera enligt kommunstyrelseförvaltningens instruktioner.

LEKEBERGS KOMMUN
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Martin Willén Helen Ekman
Kommundirektör Handläggare
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Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för skyltning av Lekebergs 
kommuns verksamhetslokaler

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för skyltning av
kommunens lokaler. Syftet är att det ska vara lätt för besökare att hitta till
kommunens olika verksamheter. Därför ska lokalerna vara tydligt skyltade, både
invändigt och utvändigt. Skyltningen ska underlätta för besökare att hitta dit de ska
och därifrån.

Lekebergs kommun har flera olika lokaler och dessa riktlinjer syftar till att skapa en
enhetlighet kring skyltning av kommunens olika lokaler och verksamheter. Det ska
även vara tydligt för besökaren att de besöker verksamheter som tillhör Lekebergs
kommun.

I Plan- och bygglagen ställs krav på att åtgärda enkelt avhjälpa hinder i publika
lokaler. Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid
avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna
är enkelt att avhjälpa. Som enkelt avhjälpta hinder räknas bland annat skyltning, som
ska vara tillgänglig och anpassad efter personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.

Riktlinjerna har processats internt samt varit på remiss hos kommunens
tillgänglighetsråd vars synpunkter har införlivats i förslaget till riktlinjer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för skyltning av Lekebergs kommuns
Verksamhetslokaler.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson Ellinor Hailee
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Policy
Program

Plan
>Riktlinje

Fastställd av: Kommunstyrelsen
Datum: 2018-06-04
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteperson: Kommunikatör
Diarienummer: KS 18-385 Regler

Riktlinjer för skyltning av 
Lekebergs kommuns 
verksamhetslokaler
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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  
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1 Inledning 
Det ska vara lätt för besökare att hitta till kommunens olika verksamheter. Därför ska 
lokalerna vara tydligt skyltade, både invändigt och utvändigt. Skyltningen ska 
underlätta för besökare att hitta dit de ska och därifrån. 

Lekebergs kommun har flera olika lokaler och dessa riktlinjer syftar till att skapa en 
enhetlighet kring skyltning av kommunens olika lokaler och verksamheter. Det ska 
även vara tydligt för besökaren att de besöker verksamheter som tillhör Lekebergs 
kommun. 

All skyltning ska stämmas av med kommunens kommunikatörer innan beställningen 
görs. 

Sida 170 av 533



Riktlinje 4 (12)

2 Tillgänglighet 
Lekebergs kommuns verksamhetslokaler ska vara tillgänglighetsanpassade.  I Plan- 
och bygglagen ställs krav på att åtgärda enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler. 

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid 
avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna 
är enkelt att avhjälpa. PBL, kap 8 § 12 st. 2 

Som enkelt avhjälpta hinder räknas bland annat skyltning, som ska vara tillgänglig och 
anpassad efter personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. En 
genomtänkt skyltning underlättar dessutom för alla som använder kommunens 
verksamhetslokaler.  

Boverket har tagit fram exempel på enkelt avhjälpta hinder: 

 Bristande utformning av orienterande skyltning 
 Bristfällig skyltning 
 Bristande kontrastmarkering eller bristande varningsmarkering 

2.1 Publika lokaler 
Publika lokaler har verksamheter som vänder sig till allmänheten. Dit räknas lokaler 
där alla är välkomna, som till receptioner. För att bedöma om en lokal är publik eller 
inte behöver man titta på hur just den verksamheten ser ut. Det kan vara så att bara 
vissa delar i en byggnad har publika verksamheter och då gäller kraven endast i de 
delarna. 

2.2 Piktogram 
Ett piktogram är en bild som beskriver vad skyltningen hänvisar till, exempelvis en 
hiss eller en toalett. Att använda piktogram är vanligt i offentliga lokaler. Skyltar med 
piktogram är tydliga och snabba att avläsa. Piktogram underlättar även för personer 
med annat språk än svenska. 

I Lekebergs kommun används skyltar med piktogram i lokaler där många rör sig, 
exempelvis i entréer, till besökstoaletter och så vidare. 

Piktogram kan finnas på andra skyltar, eller användas som de är. Exempelvis för att 
markera ut Teleslinga. 
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2.3 Taktil skyltning och punktskrift 
Taktil skyltning innebär att texten är upphöjd så att besökaren kan känna texten med 
fingrarna. Orienterande skyltar i kommunens lokaler bör vara taktila och/eller 
kompletterade med punktskrift. Används punktskrift så ska den stå direkt nedanför 
texten. 

Taktil skyltning och punktskrift bör prioriteras särskilt i de lokaler där mycket 
allmänhet rör sig. Exempelvis i kommunhusets entré. 

För lokaler där allmänheten inte kan röra sig fritt, bör rutiner tas fram för hur 
besökare på bästa sätt hälsas välkomna och följs med i lokalerna. 

2.4 Märkning av golv och trappor
Vid beställning av skyltar ska även eventuell märkning och kontrast av golv och 
trappor tas med. 

2.5 Skyltarnas placering ur ett tillgänglighetsperspektiv 
 Skyltar ska vara placerade 140-160 centimeter över golvet, räknat till skyltens 

överkant 
 Skyltar placerade vid dörrar ska hänga på handtagssidan
 Skyltarna ska vara väl belysta och fria från reflexer 

Vid beställning av skyltar och montering ska särskild vikt läggas vid tillgänglighet. Det 
är också viktigt att skyltarna inte är för små utan de ska anpassas i storlek utifrån den 
lokal de ska sitta i. 
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3 Fasadskyltar 
En fasadskylt sitter på byggnadens fasad. Syftet med fasadskyltar är i första hand att 
underlätta för besökare att hitta verksamheten. Det är viktigt att beställa en skylt 
med belysning om detta behövs. 

Det finns två olika typer av fasadskyltar. Den ena används för att skylta upp 
verksamheter som har egna lokaler/namn. Detta gäller: 

 Förskolor 
 Skolor
 Boenden
 Bibliotek

Ytterligare exempel kan finnas. 
På dessa fasadskyltar används verksamhetens eget namn. Skylten ska även innehålla 
kommunens logotyp. Använd den stående versionen, i färg eller svartvit. 

Den andra typen av fasadskylt används för att skylta upp fastigheter där Lekebergs 
kommun bedriver flera verksamheter, exempelvis kommunhuset. Dessa 
fastigheter/lokaler skyltas endast med kommunens logotyp. Förvaltnings- och 
verksamhetsnamn framgår då istället av en entréskylt som kan sitta antingen utanför 
eller innanför entrén. I dessa fall används den liggande versionen av kommunens 
logotyp. 

3.1 Exempel på fasadskyltar 

Exempel på fasadskylt för en verksamhet. Vit bockad plåt, text i Calibri. 

Exempel på en fasadskylt för en lokal där det finns flera verksamheter. Kommunens 
logotyp på vit bockad plåt. På kommunhuset kan lösa bokstäver användas istället för 
hel skylt. Vita bokstäver kan användas istället för svarta om det ger bättre kontrast. 
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3.2 Andra skyltar på fasaden 
De byggnader som Lekebergs kommun har sina verksamheter i ägs oftast av 
Lekebergs kommunfastigheter. En skylt som anger detta bör därför alltid finnas på 
fasaden. Denna skylt ska inte sitta tillsammans med fasadskylten då den bara 
markerar vem som äger byggnaden. En lämplig placering av en sådan skylt kan vara 
en gavel eller liknande. 

Ibland delar Lekebergs kommun lokaler med andra hyresgäster. Skyltning av andra 
verksamheter bör särskiljas från kommunens skyltar. 

4 Entréskyltar
I vissa lokaler ska en entréskylt finnas för att ge besökaren en överblick över 
verksamheterna i lokalen. En entréskylt ska sitta antingen utanför eller innanför 
entrén. 

I vissa större lokaler, som skolor, är det bra att skylta med olika färger för att lättare 
kunna orientera sig i lokalerna. Om möjligt använd färger från Grafiska regler för 
Lekebergs kommun. Om det inte är möjligt utgå från de färger som skyltleverantören 
kan erbjuda. Detta ska stämmas av med kommunens kommunikatörer. Undvik gröna 
skyltar inomhus då de lätt kan förväxlas med utrymningsskyltar. Om olika färger 
används så är det viktigt att dessa färger återkommer i hänvisningsskyltarna, se 
avsnitt 5. 

4.1 Exempel på entréskyltar 
Observera att den slutgiltiga utformningen kan skilja sig åt beroende på leverantör 
och skylttyp. Riktlinjerna i detta dokument ska dock alltid följas. 
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Vid namnsättning kan det, utifrån besökarens synpunkt, vara bättre att använda 
annat namn än avdelningsnamn. Exempelvis skulle Måltidsenheten kunna skrivas 
separat då det kan vara svårt för en besökare att förstå att det tillhör Teknik och 
service. Ett annat exempel är att bygglov skulle kunna skrivas ut. 
Rådgör med kommunikationsteamet vid val av namn. 

Text i Calibri. 
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Skyltar vid skolor, eller större verksamhetslokaler, kan med fördel kompletteras med 
en skiss över lokalerna. Denna kan placeras under verksamhetsnamnet eller på en 
skylt bredvid beroende på storlek. 

Text i Calibri. 

Sida 176 av 533



Riktlinje 10 (12)

5 Hänvisningsskyltar 
Verksamheter som har externa besökare ska ha intern skyltning. I trapphus, utanför 
hissar och i korridorer där besökare kan göra ett vägval, ska en skylt visa vägen. 
Skyltarna finns till för att besökaren ska hitta rätt och skyltningen ska därför utgå från 
besökaren. Skyltarna kan sitta antingen på vägg eller hänga i taket beroende på 
lokalens utformning. På hänvisningsskyltar används inte kommunens logotyp. 

På hänvisningsskyltar kan piktogram användas, eller pilar för att visa riktning. 
Se avsnitt 2.2.

5.1 Exempel på hänvisningsskyltar 
Text i Calibri. Pilarna i fetstil. 
Pilarna ska vara placerade utifrån riktning, se exempel nedan. 

6 Dörrskyltar till kontor 
Skyltar utanför kontor ska vara av en sådan typ att en utskrift kan sättas in i ramen 
för att underlätta vid flytt, namnbyte och liknande. En extern leverantör ska alltså 
inte behöva användas för att byta innehållet i en dörrskylt. 

Mallar för utskrift finns på intranätet. 
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Behöver en dörrskylt ha ett annat format för att passa lokalen så tillverkar 
kommunikationsteamet en ny mall vid beställning av skyltar. 

7 Fönsterdekor 
En annan variant av skyltning är text på glas. Ska sådan beställas så ska läsbarheten 
först säkerställas ur tillgänglighetssynpunkt, alternativt ska kompletterande skyltning 
finnas. Fönsterdekor kan också användas som ren dekoration, då behövs ingen 
ytterligare skyltning.  
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8 Beställning 
Innan en beställning om skyltning görs ska kommunikationsteamet kontaktas och 
bjudas in till möte. Vid leverans av korrektur så ska en kopia skickas till 
kommunikation@lekeberg.se. Då säkerställer en kommunikatör att skyltningen 
stämmer överens med de riktlinjer som finns framtagna. 

8.1 Ansvar för skyltning 
I vissa fall är det Lekebergs Kommunfastigheter AB, Leko, som ansvarar för 
skyltningen, och ibland är det verksamheten som själv ansvarar för att skylta upp sin 
lokal enligt de riktlinjer som finns. Ofta kan det vara olika ansvar för olika skyltar. 

I de fall där verksamheten ansvarar för skyltningen så är det chef för verksamheten 
som ansvarar för att lokalerna är tydligt skyltade och att skyltarna följer de riktlinjer 
som finns. Det inkluderar även Grafiska regler för Lekebergs kommun. 

8.2 Ekonomi 
Respektive verksamhet bekostar skyltarna i sina lokaler. 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Förbättrad tillgänglighet
• Piktogram 
• Taktil skyltning och punktskrift 
• Märkning av golv och trappor 
• Skyltarnas placering och storlek
• Vid montering ska särskild vikt 

läggas vid tillgänglighet
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Fasadskyltar Entréskyltar  Hänvisningsskyltar  Dörrskyltar   

Fönsterdekor    
Kompletteras med annan skylt om 
det inte är ren dekoration. 

Olika skyltar 
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Tjänsteskrivelse - Tillämpningsanvisningar till OPF-KL

Ärendebeskrivning
Beslut om tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-11, § 58  att anta bestämmelser om 
omställning och pension för förtroendevalda, OPF-KL. Som vägledning och för att 
underlätta handläggning det har dessa tillämpningshänvisningar tagits fram. 
Som en ytterligare åtgärd för att underlägga handläggning kan gällande 
delegationsordning för kommunstyrelsen kompletteras så att en tjänsteperson 
beslutar om ekonomiskt omställningsstöd enligt gällande reglering.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-11, § 58  att anta bestämmelser om 
omställning och pension för förtroendevalda, OPF-KL. Som vägledning och för att 
underlätta handläggning det har dessa tillämpningshänvisningar tagits fram. 

Som en ytterligare åtgärd för att underlägga handläggning kan gällande 
delegationsordning för kommunstyrelsen kompletteras så att en tjänsteperson 
beslutar om ekonomiskt omställningsstöd enligt gällande reglering.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Tillämpningsanvisningar (riktlinjer) till Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Peter Brändholm Maria Adriansson 
Kommundirektör Personalchef Pensionshandläggare
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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2018-06-11
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteperson: Personalchef
Diarienummer: KS 17-885 Regler
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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  

Innehållsförteckning

1 Allmänt...................................................................................................................3

2 Regler kring aktiva omställningsinsatser................................................................3

3 Regler kring ekonomiskt omställningsstöd ............................................................3

4 Regler kring förlängt ekonomiskt omställningsstöd ..............................................3

5 Regler kring pensionsbestämmelser......................................................................4
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1 Allmänt
Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar de bestämmelser OPF-KL 
(omställningsstöd och pension för förtroendevalda) som antagits av 
kommunfullmäktige 2014-06-11. Observera att dessa riktlinjer inte är heltäckande 
utan kompletterar endast kommunfullmäktiges bestämmelser.  

Kommunen ska ge information om OPF-KL vid minst ett tillfälle under 
mandatperioden. Kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt fall om ekonomiskt 
omställningsstöd och aktiva omställningsinsatser samt dess innehåll och kostnader. 

2 Regler kring aktiva omställningsinsatser

 Ansökan om aktiva omställningsinsatser ska inkomma till Kommunstyrelsen 
senast 3 månader efter avgången från uppdraget. 

 Insatserna kan som längst pågå i 12 månader efter avgången från uppdraget.
 Utifrån den förtroendevaldes förutsättningar och i samråd med denna tas 

förslag till lämpliga aktiva omställningsinsatser fram av personalavdelningen
 Kostnaden för insatserna uppgår till högst 2 prisbasbelopp

3 Regler kring ekonomiskt omställningsstöd

 Perioden för utbetalning av ersättning börjar löpa dagen efter avgången.
 Högst 3 månaders ekonomiskt omställningsstöd kan betalas ut retroaktivt, 

räknat från ansökningstillfället.
 Det krävs egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning från första dagen. 

Med egen aktivitet menas att den förtroendevald är inskriven på 
arbetsförmedlingen, bedriver studier, har nytt arbete eller startat eget 
företag. Kommunstyrelsen har rätt att begära in intyg på detta. 

 Den förtroendevalda ska varje månad lämna inkomstuppgift för att få 
ekonomiskt omställningsstöd. Det ska göras skriftligt till kommunens 
pensionshandläggare senast den 10:e i månaden efter det att inkomsten 
betalats ut. Inkomstuppgift lämnas även om inkomsten är noll kronor.

 Kommunfullmäktige kan helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om 
den förtroendevalda dömts för brott som medfört att denne skilts från 
förtroendeuppdraget eller dömts för allvarligt brott som lett till att den 
förtroendevalda skilts från sitt uppdrag om den fortfarande innehaft det.

4 Regler kring förlängt ekonomiskt omställningsstöd

 Stödet kan utges för ett år i taget och ansökan ska göras två månader innan 
rätten till förlängt ekonomiskt omställningsstöd inträder. En förnyad ansökan 
ska inkomma senast en månad innan periodens utgång.

 Inkomstuppgifter lämnas som vid ekonomiskt omställningsstöd.
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5 Regler kring pensionsbestämmelser

 Om värdet på pensionsavgiften är mindre än 1,5 % av 
inkomstbasbeloppet betalas avgiften som kontant ersättning, året efter 
intjänandet. Belopp under 200 kronor betalas inte ut.

 Ansökan om ålderspension ska göras skriftligt till kommunens 
pensionshandläggare senast tre månader före önskad utbetalning.

 Ansökan om sjukpenning, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras 
till kommunens pensionshandläggare.
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Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Peter Brändholm (Personalchef)

Protokollet innehåller paragraferna §82

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur

§82 - Tillämpningsanvisningar till OPF-KL (KS 17-885)
Ärendebeskrivning
Beslut om tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL)

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-11, § 58 att anta bestämmelser om omställning och 
pension för förtroendevalda, OPF-KL. Som vägledning och för att underlätta handläggning 
det har dessa tillämpningshänvisningar tagits fram. 
Som en ytterligare åtgärd för att underlägga handläggning kan gällande delegationsordning 
för kommunstyrelsen kompletteras så att en tjänsteperson beslutar om ekonomiskt 
omställningsstöd enligt gällande reglering.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Tillämpningsanvisningar (riktlinjer) till Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillämpningsanvisningar förtroendevalda som omfattas av OPF-KL - (KS 17-

885-1)
 Tillämpningsanvisningar till OPF-KL - (KS 17-885-2)
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Dnr: KS 18-508

   

Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för 
investeringsredovisning

Ärendebeskrivning
Investeringsriktlinjerna syftar till att skapa en för kommunen enhetlig ram för 
handläggning, budgetering, beslutsfattande och redovisning av anläggnings-tillgångar 
(investeringar). 

Riktlinjerna beskriver vilka övergripande principer som gäller vid investeringar och 
hur en anläggningstillgång definieras. De redogör även för vilka redovisningsregler 
som skall tillämpas för att fastställa investeringens anskaffningskostnad, avskrivning, 
ned- och uppskrivning, avyttring mm.

Riktlinjerna beskriver planerings-, besluts- samt uppföljningsprocessen. De redogör 
även för hur överföring av investeringsmedel ska ske vid årsbokslut för färdigställda 
respektive ej färdigställda investeringar.

Investeringsriktlinjerna redogör även för komponentavskrivning, d v s vilka 
komponentgrupper, komponenter, avskrivningstider mm som ska gälla.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinje för investeringsredovisning.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Fastställd av: Kommunstyrelsen
Datum: 2018-06-04
Ansvarig för revidering: Ekonomiavdelningen
Ansvarig tjänsteperson: Ekonomichef
Diarienummer: KS 18-508 Regler

Riktlinjer för 
investeringsredovisning
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Innehållsförteckning
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SAMMANFATTNING
Investeringsriktlinjerna syftar till att skapa en för kommunen enhetlig ram för 
handläggning, budgetering, beslutsfattande och redovisning av anläggnings-
tillgångar (investeringar).

Målgruppen är främst beslutsfattare, förvaltningschefer, ekonomer, 
projektledare och budgetansvariga.

Avsnitt 1 och 2 beskriver vilka övergripande principer som gäller vid 
investeringar, hur en anläggningstillgång definieras samt vilka bedömningar 
som ska göras vid gränsdragningen mot driftskostnader (t ex reparation och 
underhåll, korttidsinventarier).

Avsnitt 3 redogör för redovisningsregler som skall tillämpas för att fastställa 
investeringens anskaffningskostnad, d v s vilken typ av utgifter kan eller bör 
ingå i anskaffningsvärdet och vad som inte kan eller bör aktiveras. I avsnittet 
finns även riktlinjer för avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar.

Avsnitt 4 beskriver skillnaden mellan skattefinansierade och 
avgiftsfinansierade investeringar.

Avsnitt 5 beskriver planerings-, besluts- samt uppföljningsprocessen samt vilka 
underlag som skall finnas vid beslut om och uppföljning av investeringar.

Avsnitt 6 redogör för hur överföring av investeringsmedel ska ske vid 
årsbokslut för färdigställda respektive ej färdigställda investeringar.

Avsnitt 7 anger riktlinjer vid avyttring av fast eller lös egendom, d v s vem 
beslutar som försäljning samt hur avyttring skall rapporteras.

Avsnitt 8 anger riktlinjer för komponentavskrivning, d v s vilka 
komponentgrupper, komponenter, avskrivningstider mm som ska gälla.

Avsnitt 9 slutligen anger vem som ansvarar för dokumentets förändringar och
uppdateringar.
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1 INLEDNING
En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid, 
där utgiften bedöms innebära framtida ekonomisk nytta för verksamheten. 
Många faktorer spelar in när ett investeringsbeslut ska tas, till exempel måste 
beslut fattas om investeringen stämmer in i den övergripande strategin samt 
om det finns pengar att investera med. Inom kommunen görs investeringar 
kontinuerligt av många orsaker. Några av dem kan vara:

 Expansion - nyinvesteringar för att öka kapaciteten.
 Ersättning - reinvesteringar för att byta ut befintliga resurser för 

bibehållen kapacitet.
 Rationalisering - investeringar för att effektivisera och sänka 

kostnader.
 Miljö – för att klara miljökrav.

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för 
nämnderna/styrelserna. Kapitalkostnaderna ingår i nämndernas ramar.

1.1 Syfte
Investeringsriktlinjernas syfte är att skapa effektivitet i ekonomisk planering, 
uppföljning och i det samlade resursutnyttjandet. Riktlinjerna ska ses som en 
ram för handläggning, beslutsfattande och redovisning av 
anläggningstillgångar (investeringar). Målsättningen är att förtydliga 
beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen.

1.2 Övergripande principer
Grundprincipen är att en investering bedöms och prioriteras utifrån de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter den beräknas ge upphov till 
under sin livstid. Kostnaderna för investeringen i form av avskrivning och 
intern ränta
samt drift och underhållskostnader, i förekommande fall efter avräkning mot
externa intäkter, bedöms och prioriteras mot andra ekonomiska engagemang
inom respektive nämnd- och styrelses ekonomiska ramar.
Investeringar av strategisk betydelse kan vara av väsentligt större vikt än vad 
som avspeglar sig i den beloppsmässiga omfattningen av investeringen. Med
investering av strategisk vikt menas en investering som långsiktigt påverkar
organisationen och/eller verksamhetens inriktning.
Större investeringar bedöms också med hänsyn till hur investeringen skall 
finansieras och hur investeringen påverkar de av fullmäktige långsiktigt 
uppställda finansiella målen för en god ekonomisk hushållning.
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2 GRUNDREGLER FÖR VAD SOM ÄR EN INVESTERING

2.1 Definition av anläggningstillgång
Definitionen av anläggningstillgång finns i sjätte kapitlet ”Lagen (1997:614) 
om kommunal redovisning” (KRL): ”Med anläggningstillgång förstås tillgång 
som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång 
förstås annan tillgång”.

Förutsättningarna för att aktivera en anskaffning och redovisa utgiften som en
anläggningstillgång är att:

 tillgången är avsedd att innehas för stadigvarande bruk
 kommunen har kontroll över tillgången och att det är sannolikt att den 

ger ekonomiska fördelar eller en framtida servicepotential till 
kommunen

 utgiften avser ett väsentligt belopp

2.2 Lekebergs kommuns riktlinje
När en utgift bedöms vara aktiverbar tillämpar Lekebergs kommun följande 
tids- och beloppskriterium:

 tillgångens ekonomiska livslängd överstiger tre (3) år
 värdet på tillgången uppgår till minst ett (1) prisbasbelopp.

Om båda dessa kriterier är uppfyllda ska tillgången redovisas som 
anläggningstillgång.

Hur anskaffningen finansieras, d.v.s. om investeringsbudget finns eller
inte, påverkar inte bedömningen.

2.3 Vägledning vid bedömningar och gränsdragningar
I praktiken uppstår ofta gränsdragningsproblem vid redovisningen av 
anläggningstillgångar. Svaren är inte alltid självklara utan bästa möjliga 
bedömning utifrån den kunskap som finns får göras. En övergripande princip 
är att alltid eftersträva att ge en rättvisande resultatredovisning. Vid svåra 
bedömningar ska vissa grundläggande principer styra:

 konsekvensprincipen - att tillämpningen av regelverket inte förändras 
från år till år

 väsentlighetsprincipen – att undvika onödig administration genom att 
aktivera obetydliga belopp

 försiktighetsprincipen - att en restriktiv hållning intas vid värdering av 
balansposter.

Vid eventuella förändringar i principer, uppskattningar och bedömningar, bör 
upplysning om detta lämnas i årsredovisningen.
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Vid bedömningen av vad som är en investering och inte, är nedanstående
definitioner en vägledning:

 Reparation och underhåll: åtgärder som syftar till att vidmakthålla 
eller återställa en anläggnings tekniska och funktionella status är att 
betrakta som reparation och underhåll, d.v.s. utgör en driftskostnad 
och bokförs som kostnad det år som åtgärden utförs. 

 Ny-, till- och ombyggnad: värdehöjande åtgärder som innebär 
standardförbättringar genom ny, till och ombyggnad ska i princip 
bokföras som investeringsutgift. Hit hör även andra åtgärder som 
höjer anläggningens allmänna standard. Ett exempel: om fönster byts 
ut från två- till treglasfönster så utrangeras i sådana fall den 
komponent som fastighetens fönster utgör. Sedan aktiveras de nya 
fönstren, den nya komponenten.

 Tillkommande utgifter för materiell anläggningstillgång: 
tillkommande utgifter för en materiell anläggningstillgång skall läggas 
till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda och/eller 
servicepotential förbättras jämfört med prestandanivån och/eller 
servicepotentialen vid anskaffningstillfället. Alla andra tillkommande 
utgifter skall redovisas som kostnader i den period då de uppkommer.

Exempel på åtgärder som kan anses medföra en sådan ökning av
tillgångens prestanda och/eller servicepotential att utgiften skall läggas
till anskaffningsvärdet är

- modifiering av tillgången som förlänger den beräknade 
nyttjandeperioden

- eller som höjer tillgångens kapacitet och/eller servicepotential
- förändringar som medför avsevärd förbättring av kvaliteten hos
- producerade produkter eller tjänster eller
- förändringar som medför en avsevärd minskning av 

produktionskostnaderna

 Inventarier: korttidsinventarier och inventarier av mindre värde 
kostnadsförs direkt i samband med anskaffningen. Vid anskaffning av 
flera inventarier, med ett naturligt samband, ska anskaffningen avse 
det samlade anskaffningsvärdet. Detsamma gäller anskaffning som kan 
anses vara ett led i en större inventarieinvestering.

Gällande komponentredovisning gäller övergripande:
1. Anskaffningsutgifter för utbyte av betydande komponent ska aktiveras
som tillgång (och den utbytta delen ska utrangeras i redovisningen)
2. Åtgärd på betydande komponent utan utbyte av denna, aktiveras till den 
del åtgärden uppfyller definitionen av anläggningstillgång.
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Kortfattat kan gränsdragningen beskrivas:
• Avser åtgärden byte av hela eller delar av en identifierad komponent?
• Avser åtgärden en nyskapad komponent?
Om svaret är Ja på någon av ovanstående ska kostnaden aktiveras. Den är en 
investering. Annars kostnadsförs den och är en underhållskostnad.

3 REDOVISNING OCH VÄRDERING

3.1 Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar delas upp immateriella anläggningstillgångar och 
materiella anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar avsedda för 
stadigvarande bruk, till exempel mark, byggnader, tekniska anläggningar, 
markanläggningar, maskiner, fordon och inventarier.

Immateriella tillgångar är identifierbara icke-monetära tillgångar utan fysisk 
form, till exempel patent, programvaror, nyttjanderätter och licenser.

Bestämmelser om redovisning, värdering och avskrivning av 
anläggningstillgångar finns i kommunala redovisningslagen kapitel 6. 
Normgivande rekommendationer och skrifter finns också utgivna av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR):
Nr 11.4 Materiella anläggningstillgångar (rekommendation)
Nr 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar (rekommendation)
Nr 13.2 Redovisning av hyra/leasingavtal (rekommendation)
Nr 15.1 Redovisning av lånekostnader(rekommendation)
Nr 19 Nedskrivningar avskrivningar (idéskrift)
Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde (information)

3.2 Anskaffningsvärde
Huvudregeln vid värdering av anläggningstillgångar är att de ska tas upp till 
belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. I
anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter vid förvärvet eller tillverkningen
inräknas. Indirekta kostnader såsom administration och projektering ska ingå i
anskaffningsvärdet om de är direkt hänförliga till anskaffningen.

3.3 Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång utgörs av inköpspris 
och kostnader för att få tillgången på plats och i skick för att utnyttjas för sitt

Sida 200 av 533



Riktlinje 9 (17)

ändamål. Som exempel på vad som förutom inköpspriset skall ingå i
anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång kan nämnas utgifter 
för:

 iordningsställande av plats eller område för installationen
 leverans och hantering
 installation
 konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjör- och juristtjänster
 lagfart.

Administrationskostnader och andra allmänna omkostnader som inte är direkt
hänförbara till anskaffningen, samt utgifter för t ex provkörning/intrimning 
eller andra löpande driftförluster som uppstår i ett inledningsskede innan 
anläggningen når planerad driftsnivå, skall inte ingå i anskaffningsvärdet för 
en materiell anläggningstillgång.

3.4 Immateriella anläggningstillgångar
En inskaffad immateriell anläggningstillgång ska värderas till sitt 
anskaffningsvärde första gången den tas upp i balansräkningen. 
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad tillgång är summan av de 
utgifter som uppkommer från och med den tidpunkt då tillgången först 
uppfyller kriterierna för att klassificeras som immateriell tillgång. Utgifter som 
en gång kostnadsförts i årsredovisningen får inte tas upp som immateriell 
tillgång.

Utgifter för utvecklingsarbete kan tas upp som en immateriell 
anläggningstillgång om de beräknas bli av betydande och varaktigt värde för 
verksamheten under kommande år. Detta är dock aktuellt endast i 
undantagsfall. Det ska då endast gälla kostnader som är av betydande storlek i 
förhållande till kommunens totala kostnader, har ett varaktigt värde och att 
periodisering bedöms vara nödvändig för att uppnå en rättvisande 
resultaträkning.

3.5 Avskrivningar
Anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod (ekonomisk livslängd) ska 
skrivas av systematiskt över nyttjandeperioden enligt plan. Eventuellt 
restvärde ska inte utgöra underlag för avskrivning. Periodens avskrivningar 
redovisas som en kostnad.
Avskrivningsmetod som väljs ska avspegla hur tillgångens värde och/eller 
servicepotential successivt förbrukas. Avsikten är avskrivningskostnaderna ska 
spegla den faktiska resursförbrukningen och därför kan samma typ av objekt 
ha olika långa avskrivningstider beroende på hur/var/av vem det används.
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Avskrivningstiden ska vara ett resultat av en lokal bedömning och anpassas till
den aktuella anläggningens speciella förutsättningar, t.ex. verksamhetens art,
nyttjandet av tillgången, geografiska förutsättningar.
Varje avgränsat anläggningsobjekt ska särbehandlas och kollektiva 
avskrivningar får inte förekomma. En uppdelning av anläggningstillgångar per 
objekt är därför nödvändig.
Avskrivningar ska påbörjas vid den tidpunkt då en anläggning färdigställts och 
investering tas i bruk. Pågående, icke färdigställda, anläggningsarbeten ska 
därför inte ingå i avskrivningsunderlaget.
En internt upparbetad immateriell tillgång som redovisas i balansräkningen 
ska vara helt avskriven efter fem (5) år.

3.5.1 Delaktivering av projekt

Ett investeringsprojekt kan ofta bestå av flera olika etapper eller delprojekt 
där respektive del, självständigt uppfyller kraven på aktivering. Delprojekt kan 
ingå i ett samlat investeringsprojekt med ett gemensamt investeringstillstånd 
genom att det t ex underlättar upphandling av den totala investeringen och 
medför sänkt total investeringsutgift. Efterhand som de olika delprojekten 
slutförs ska de aktiveras som självständiga investeringsprojekt.

3.6 Ändring av avskrivningsplan
Fastställd nyttjandeperiod för en tillgång kan behöva omprövas. Om en ny 
bedömning av nyttjandeperioden väsentligt avviker från tidigare bedömningar 
ska avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder justeras. Det 
kan exempelvis finnas skäl såsom teknisk utveckling, minskad prestanda eller 
förändrat kapacitetsutnyttjande.
Beslut om förändring av avskrivningsplan fattas av ekonomichefen.

3.7 Nedskrivning
Har värdet på en anläggningstillgång varaktigt gått ned ska nedskrivning ske 
med det engångsbelopp som kan anses nödvändigt. En nedskrivning ska avse 
oförutsedda och kraftiga värdeminskningar. Ofta blir en nedskrivning aktuell 
då beslut fattas om nedläggning eller utrangering.
En nedskrivning ska belasta resultatet som en extraordinär kostnad om den är 
av väsentlig storlek, i annat fall redovisas den bland avskrivningar.
Beslut om nedskrivning av tillgång fattas av ekonomichefen.

3.8 Uppskrivning
Uppskrivning av anläggningstillgång kan endast ske undantagsvis. Mycket stor 
försiktighet ska tillämpas när det gäller att på grund av värdestegring 
uppvärdera en tillgång. Uppskrivning får endast ske om tillgången har ett 
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bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde. En uppskrivning ska 
föregås av en oberoende värdering. För anläggningstillgång med 
taxeringsvärde får detta inte överskridas. Uppskrivningar ska i första hand 
kvittas mot nedskrivningar av andra anläggningstillgångar. 
Uppskrivningsbeloppet ska inte resultatföras utan istället föras direkt mot det 
egna kapitalet i balansräkningen samt följa god redovisningssed. Uppskrivning 
ska normalt inte förekomma. Beslut om uppskrivning av tillgång fattas av 
ekonomichefen.

3.9 Internränta
Internränta ska beräknas årsvis på anläggningarnas bokförda värden.
Internräntan utgörs av den av SKL, Sveriges Kommuner och Landstings, årligen 
rekommenderade internräntan för varje enskilt år.

4 KATEGORIER AV INVESTERINGAR
Lekebergs kommuns investeringar delas in i två kategorier, dessa är;

 Skattefinansierade investeringar
 Avgiftsfinansierade investeringar

Avskrivningar för de olika investeringskategorierna, skattefinansierad 
respektive avgiftsfinansierad, ska redovisas var för sig.

4.1 Skattefinansierade investeringar
Dessa investeringar avser samtliga investeringar vars drifts- och 
kapitalkostnader ska finansieras av skattemedel. Den totala 
investeringsramen för denna typ av investeringar samt avgiftsfinansierade 
investeringar har som riktmärke att förhålla sig till avskrivningsposten. Större 
investeringar kan till en del även finansieras via upplåning i bank.
En skattefinansierad investering kan även vara lönsam och leda till att sänka
driftskostnader, vilket då kan vara en anledning till att en nämnd/styrelse 
prioriterar denna investering före andra.

4.2 Avgiftsfinansierade investeringar
Med avgiftsfinansierade investeringar avses samtliga investeringar som ingår i
kommunens avgiftsfinansierade (affärsmässiga) verksamhet och som anses 
vara nödvändiga för den fortsatta driften.
Den totala investeringsramen för denna typ av investeringar samt 
skattefinansierade investeringar utgörs i princip av avskrivningsposten. Större 
investeringar kan till en del även finansieras via upplåning i bank.
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5 INVESTERINGSPROCESSEN

5.1 Investeringsramar
Varje nämnd och styrelse erhåller i samband med att kommunfullmäktige
fastställer budget för det kommande verksamhetsåret, med tillhörande 
planerings år, investeringsramar för hela planeringsperioden. Ramen ska 
betraktas som planeringsinriktning. Nämnd- och styrelse erhåller 
investeringsram för respektive nämnd-/styrelses verksamhetsområde.

5.2 Planerings- och beslutsprocessen
Varje nämnd/styrelse ska årligen utarbeta en investeringsplan med tre års 
framförhållning som underlag till kommunens investeringsbudget. Detta bland 
annat för att möjliggöra tid för inarbetning i kommunens planarbete samt för 
att skapa utrymme för övergripande prioriteringar. Ett- och flerårsplanerna 
fungerar som sammanfattningar av situationen och identifierar de behov, 
möjligheter och problem som ska lösas genom investeringar.

5.2.1 Behov

Investeringsbehovet kan uppstå på flera sätt. Oftast är det verksamheten som
ser behovet av en investering, men behov kan uppstå centralt vid exempelvis 
strategiska investeringar. Ibland måste investeringar genomföras på grund av 
lag- eller miljökrav.

5.2.2 Utredning

Eftersom investeringsbesluten är av stor långsiktig betydelse för kommunen, 
är det viktigt att besluten fattas på väl genomarbetade underlag, bland annat 
för att minska risken för felinvesteringar.
Tidigt i utredningsfasen ska hänsyn tas till övriga verksamheter som kan 
beröras av investeringen så att suboptimering undviks. Koncernnyttan ska ha 
en framträdande roll. Hanteringen sker i budgetprocessen.

5.2.3 Beslut

Till varje investering hos respektive nämnd/styrelse ska finnas ett komplett 
och dokumenterat beslutsunderlag.
Kostnaderna för investeringen i form av avskrivning och intern ränta samt 
drift och underhållskostnader, i förekommande fall efter avräkning mot 
externa intäkter, ska bedömas och prioriteras mot andra ekonomiska 
engagemang inom respektive nämnds-/styrelses ekonomiska ramar.

Den nämnd/styrelse/förvaltning som vill genomföra investeringen måste 
också ta ställning till om verksamheten har kapacitet att genomföra 
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investeringen enligt beräknad tidplan. I annat fall ska planeringen skjutas 
framåt till dess att möjlig tid finns. I detta sammanhang ska då även beaktas 
störningar för annan verksamhet, omflyttningar, konflikt med andra projekt 
osv. 

5.2.4 Uppföljning

Varje nämnd/styrelse svarar för att uppföljning och återrapportering av 
samtliga investeringsprojekt görs till Kommunstyrelsen vid delårs- och 
årsbokslut.
Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot 
gällande budget. Överskott på ett investeringsprojekt får inte kvittas mot 
underskott på ett annat investeringsprojekt per automatik utan ska beslutas 
av respektive nämnd/styrelse.
Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska analyseras och 
kommenteras med förslag till åtgärdsplan. Särskild avrapportering ska ske till 
nämnd och kommunstyrelse om negativ avvikelse mot budgeterade medel 
befaras överstiga 25 procent av bruttoinvesteringen.
Om avvikelse från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidplan 
mm föreligger eller kan befaras ska anmälan härom ske till berörd nämnd och 
till Kommunstyrelsen även vid andra tidpunkter än i samband med ordinarie
ekonomiuppföljningar.

Om Kommunstyrelsen finner det nödvändigt kan ovanstående ärenden 
skickas vidare till Kommunfullmäktige. Ärenden av principiell karaktär skall 
alltid beslutas av Kommunfullmäktige.

5.2.5 Slutredovisning

För större investeringsprojekt som beslutats av kommunfullmäktige och 
uppgår till minst 10 mnkr skall en slutredovisning redovisas till 
kommunfullmäktige.

5.2.6 Resultatpåverkan

I samband med investeringsplaneringen ska ett investeringsprojekts 
resultatpåverkan inarbetas fullt ut i resultatbudgeten. Förutom den 
tillkommande kapitalkostnaden ska även hänsyn tas till investeringseffekt på 
driftskostnaderna i form av ökat eller minskat personalbehov, höjda eller 
sänkta energikostnader, ökad eller sänkt lokaleffektivitet osv.

5.3 Driftsanslag hos nämnd/styrelse
I händelse att kommunfullmäktige anslagit riktat driftsanslag till 
nämnd/styrelse för att genomföra en investering får dessa medel endast 
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användas för tillfälliga insatser fram till dess att investeringen tas i bruk. Riktat 
driftsanslag får inte nyttjas för annat ändamål än avsett.
I de fall investeringen utgår från planeringen ska driftsanslaget ovillkorligen 
stå till Kommunfullmäktiges förfogande.

6 ÖVERFÖRING AV INVESTERINGSMEDEL
Riktade investeringar som påbörjats kan överföras till nästkommande år, 
vilket innebär att de investeringsmedel som inte ianspråktagits för ett projekt 
förs budgetmässigt över till nästkommande år. Riktade investeringsprojekt 
som inte påbörjats, men som erhållits budgetmedel för, ett projektnummer 
skapats och där det planeras för ett genomförande, kan också få föra med sig 
anvisade investeringsmedel till det nya året. Dessa överföringar skall då vara 
tydligt särredovisade. Vid delårsrapport samt i årsredovisningen ska varje 
nämnd/styrelse redovisa pågående riktade investeringar med avseende på 
medel som inte ianspråktagits och vad som beräknas tas i anspråk 
nästkommande år. 

Vid varje nytt år ska beslut fattas av Kommunfullmäktige om kommunens 
totala investeringsprojekt inklusive överförda och pågående investeringar. 
Detta sker samtidigt som fastställandet av årsbokslut.

7 AVYTTRING AV INVENTARIER

7.1 Lös egendom
Inventarier, som av verksamhetsansvarig har bedömts sakna värde i
verksamheten, får säljas till allmänheten genom anbudsförfarande eller 
annonsering. Ansvarig nämnd har möjlighet att överlåta material till 
intresserade ideella föreningar. Styrelser och nämnder har rätt att fatta beslut 
om försäljning av utrangerat material, inventarier och andra tillgångar inom 
respektive verksamhetsområde.

Vid all försäljning till extern part ska bästa ekonomiska ersättning eftersträvas. 
I de fall försäljning sker mellan kommunens förvaltningar ska priset utgöras av 
bokfört värde. Realisationsvinst- eller förlust i samband med försäljning av lös 
egendom ska bäras av respektive förvaltning. Vid avyttring mellan olika 
juridiska personer inom kommunens samlade verksamhet gäller 
marknadsprissättning. Försäljning av lös egendom beslutas enligt 
delegationsordningen.

7.2 Fast egendom
All försäljning av fast egendom ska beslutas av kommunfullmäktige om inte 
annat framgår av delegationsordningen.
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8 Komponentavskrivning
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utkommit med ett explicit krav för 
tillämpning av komponentredovisning från och med år 2014. RKR är ett normgivande 
organ som främjar god redovisningssed utifrån lagen om kommunal redovisning.

RKR:s rekommendation 11:4 behandlar redovisningen av materiella 
anläggningstillgångar och där regleras även komponentavskrivningar.

Komponentavskrivning går ut på att större och betydande investeringar ska delas upp 
i delkomponenter med varierande avskrivningstider beroende på dess nyttjandetid. 
Anledning till komponentavskrivning är att komponenter har olika nyttjandetid och 
bör därför bytas ut med olika tidsintervall. Det kan t ex gälla pumpar, styrutrustning 
osv i reningsverk, idrottsanläggningar m.fl. Ett annat exempel på materiell 
anläggningstillgångar där viktiga komponenter behöver särskiljas är byggnader. Dessa 
har ett flertal betydande komponenter såsom tak, stomme, fasad, fönster, 
installationer som hissar, rör och liknande. 

Tidigare har mer schablonmässiga värden för hela anläggningstillgången tillämpats. 
Förändringen innebär i stort att kostnader som tidigare bokfördes i 
driftsredovisningen i stället aktiveras och skrivs av under nyttjandetiden. Varje 
komponent skrivs av separat och när de byts ut redovisas anskaffningen som en ny 
anläggningstillgång. Genom komponentavskrivning speglas tillgångars värde på ett 
mer korrekt sätt än tidigare. Komponentavskrivning ska tillämpas på betydande 
komponenter som har väsentlig skillnad i förbrukningstid (nyttjandetid). 

De materiella anläggningstillgångar som ska komponentredovisas inom kommun är 
fastigheter, infrastruktur och tekniska anläggningar.

Komponentavskrivning tillämpas i Lekeberg kommun med successiv övergång från 
och med år 2018.

8.1 Infrastruktur och tekniska anläggningar
Komponentmetoden gör att infrastrukturen och de tekniska anläggningarna ger en 
bättre bild av kostnader över tiden. Balansräkningen stärks när infrastrukturen och 
de tekniska anläggningarna ger ett mer korrekt värde.

När det gäller Infrastruktur bör varje huvudgata redovisas som ett eget objekt i 
anläggningsreskontran. Lagning av sk ”potthål”, mindre omläggningar och liknande 
kostnadsförs dock på samma sätt som tidigare i ett gemensamt objekt ”Gator och 
vägar” och där görs ingen komponentfördelning.

När det gäller Tekniska anläggningar främst inom VA-området så bör varje anläggning 
redovisas som ett eget objekt i anläggningsreskontran. 
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8.2 Komponentgrupper och komponentfördelning
Infrastruktur och tekniska anläggningar ska delas in enligt nedanstående tabell: 

   Avskrivningstid
Komponentgrupp Komponentfördelning Andel   
Vägar Gatukropp 80% Ingen avskr
Vägar Toppbeläggning 20% 20

 SUMMA 100%     
Belysning Armatur/Stolpe 55% 20
Belysning Kabel/Markarbete 45% 50
 SUMMA 100%     
Parkanläggningar Under mark 30% 50

Parkanläggningar
Ovan mark (träd, buskar 
m.m.) 35% 20

Parkanläggningar Utrustning 35% 10
 SUMMA 100%     
Idrottsanläggningar Markarbete 50% 50
Idrottsanläggningar Utrustning 50% 10
 SUMMA 100%     
Pumpstationer Stomme/byggnad 50% 50
Pumpstationer El, styr, regl. 33% 20
Pumpstationer Pumpar 17% 10
 SUMMA 100%     
Vattenverk Stomme, byggnad, reservoar 25% 50
Vattenverk Tak, fasad, fönster 5% 20
Vattenverk Rörgalleri, brunnar 15% 20
Vattenverk El, styr, regl. 20% 20
Vattenverk Maskiner, pumpar 25% 10
Vattenverk Säkerhet, ventilation 10% 10
 SUMMA 100%     
Reningsverk Stomme, byggn, bassäng 25% 50
Reningsverk Tak, fasad, fönster 5% 20
Reningsverk Rörgalleri 15% 20
Reningsverk El, styr, regl. 20% 20
Reningsverk Maskinutrustning 25% 10
Reningsverk Säkerhet, ventilation 10% 10
 SUMMA 100%     
Vattentorn 100% 50
 SUMMA 100%     
Ledningsnät Vatten, spillvatten, dagvatten 100% 50
 SUMMA 100%     
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9 FÖRÄNDRINGAR
Ekonomiavdelningen ansvarar för och initierar förändringar av detta
dokument. 
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Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Inger Sundblad (Redovisningsekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §77

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur

§77 - Riktlinjer för investeringsredovisning (KS 18-508)
Ärendebeskrivning
Investeringsriktlinjerna syftar till att skapa en för kommunen enhetlig ram för handläggning, 
budgetering, beslutsfattande och redovisning av anläggnings-tillgångar (investeringar). 

Riktlinjerna beskriver vilka övergripande principer som gäller vid investeringar och hur en 
anläggningstillgång definieras. De redogör även för vilka redovisningsregler som skall 
tillämpas för att fastställa investeringens anskaffningskostnad, avskrivning, ned- och 
uppskrivning, avyttring mm.

Riktlinjerna beskriver planerings-, besluts- samt uppföljningsprocessen. De redogör även för 
hur överföring av investeringsmedel ska ske vid årsbokslut för färdigställda respektive ej 
färdigställda investeringar.

Investeringsriktlinjerna redogör även för komponentavskrivning, d v s vilka 
komponentgrupper, komponenter, avskrivningstider mm som ska gälla.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar riktlinje för investeringsredovisning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

Anette Bergdahl (S) och Berth Falk (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för investeringsredovisning - (KS 18-508-1)
 Riktlinjer för investeringsredovisning - (KS 18-508-2)
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Tjänsteskrivelse 2018-05-28 1 (1)

Dnr: KS 18-503

   

Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1-2018 för 
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 som innehåller en 
beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för 
helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 2 mål helt och 4 delvis vilket ger en 
måluppfyllelse på 33,3 %. 
Av de 22 beslutade indikatorerna uppnås 12 helt, 7 delvis och 3 inte alls vilket ger en 
indikatoruppfyllelse på 54,5 %. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall enligt budget för 2018. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1-2018

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Inger Sundblad
Kommundirektör Handläggare
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1 Inledning
Lekebergs kommun är inne i en period av kraftig tillväxt. Befolkningen växer, 
bostäder byggs, sysselsättningen är fortsatt hög och företagsklimatet i kommunen är 
gott. En summering av arbetet i kommunstyrelsens förvaltning under årets första fyra 
månader visar ett bra resultat. En tredjedel av de nämndmål som kommunstyrelsen 
satt upp bedöms uppfyllas under året och ekonomin bedöms totalt sätt vara i balans 
vid årets slut. Vid uppföljningen av de uppdrag som kommunstyrelsen beslutat 
framkommer att ett stort antal av dessa uppdrag är genomförda eller pågående. 
Bland de uppdrag som ännu ej har påbörjats återfinns några uppdrag som avvaktar 
andra formella processer (t.ex. detaljplaneändringar) samt uppdrag som kräver 
ytterligare förtydligande för att kunna genomföras. Ett arbete med sådant 
förtydligande är påbörjat.

Samtidigt som kommunen växer, växer även den kommunala organisationen och de 
behov av stöd från kommungemensamma stödfunktioner som detta medför. 
Kommunstyrelseförvaltningen har för närvarande många uppdrag, varav några större 
som kräver extra mycket resurser. Detta leder både till ökat behov av prioriteringar 
och till ökade behov av interna och externa kommunikationsinsatser vad gäller 
pågående och väntande uppdrag. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för 
verksamheter där behov finns av att tydliggöra ambitionsnivåer och inriktning och för 
några, Arbetsmarknad och integration samt Näringsliv och utveckling kommer under 
hösten arbeten påbörjas med att ta fram policyprogram som kan stå för dessa 
klargöranden.

Några verksamheter inom kommunstyrelseförvaltningen har flaggat för ett högre 
resursutnyttjande än budgeterat. Kommundirektören har gett dessa verksamheter i 
uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att komma i balans och prognosen för 
kommunstyrelsen för hela 2018 är att ekonomin kommer vara balanserad.
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2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut
Fattade politiska beslut

Beslut Status Kommentar

Uppdrag till 
kommunstyrelseförvaltningen att utreda 
förutsättningarna för en upprustning av 
gamla Svartåbanan (KS 14-407)

Ej påbörjat Uppdragets syfte och 
inriktning kommer under 
slutet av våren 
förtydligas i dialog mellan 
förvaltning och politik. 
Detta som en del av den 
genomgång av befintliga 
uppdrag som ny 
kommundirektör 
genomför.

Uppdrag till kommundirektören att 
utreda Sannabadet och det 
kringliggande områdets framtida 
förutsättningar (13KS84)

Ej påbörjat Uppdragets syfte och 
inriktning kommer under 
slutet av våren 
förtydligas i dialog mellan 
förvaltning och politik. 
Detta som en del av den 
genomgång av befintliga 
uppdrag som ny 
kommundirektör 
genomför.

Uppdrag till kommundirektören att ta 
fram riktlinjer för förnyande av 
jakträtter på kommunens mark, 
gällande från och med 2017-07-01 (KS 
15-350)

Klart

Projekt Lekebergsskolorna (KS 15-780) Pågår

Uppdrag till kommundirektör att verka 
för att klimatanpassningsplan tas fram i 
samverkan med andra kommuner i 
Sydnärke (KS 14-509)

Ej påbörjat Uppdragets syfte och 
inriktning kommer under 
slutet av våren 
förtydligas i dialog mellan 
förvaltning och politik. 
Detta som en del av den 
genomgång av befintliga 
uppdrag som ny 
kommundirektör 
genomför.

Uppdrag till kommundirektören att efter 
omorganiseringen av socialtjänsten 
genomföra en utvärdering av 
samordningen utifrån bl.a. 
barnperspektivet (1 år efter 
genomförandet) (KS 15-6)

Pågår Uppdrag givet till PWC 
att utreda 
omorganiseringen

Uppdrag tillkommundirektören att 
fortsätta förbereda för upphandling av 

Klart
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Beslut Status Kommentar

e-arkiv 2017 och med utgångspunkt från 
förstudien ta fram förslag till 
investeringskostnad och driftskostnad 
av e-arkiv samt finansiering av 
projektledning under 
upphandlingsperioden. Inför 
upphandlingen ska förslag tas fram på 
hur samarbetet ska organiseras i 
framtiden (KS 14-199)

Uppdrag till kommundirektören att 
upprätta ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen alternativt en fördjupad 
översiktsplan för en möjlig framtida 
järnvägssträckning som bygger på det 
sträckningsförslag och den utredning 
(Fase2B) som genomförts (KS 15-461)

Pågår Målsättning är att det ska 
vara klart 2018

Uppdrag till förvaltningen att i 
verksamhetsberättelse 2017 ha en 
tydligare koppling mellan mål och medel 
(KS 17-48)

Klart

Uppdrag tillkommundirektören att 
förvärva del av Fjugesta 3:51 (Käppen) 
(KS 17-51)

Klart

Uppdrar åt kommundirektören att 
utreda möjligheten till byggande av ny 
förbifart utanför Fjugesta tätort i 
samband medutveckling av ny 
bebyggelse söder om tätorten (KS 14-
567)

Ej påbörjat Uppdragets syfte och 
inriktning kommer under 
slutet av våren 
förtydligas i dialog mellan 
förvaltning och politik. 
Detta som en del av den 
genomgång av befintliga 
uppdrag som ny 
kommundirektör 
genomför.

En detaljplan upprättas för del av Vreta 
2:11 i Lekebergs kommun under 
förutsättning att plananläggning 
inväntar antagen fördjupad 
översiktsplan (FÖP) gällande den 
eventuella framtida järnvägsdragningen 
av Nobelbanan. Det beslutade 
planarbetet för FÖP:en beräknas vara 
antaget2017/2018.

Pågår Precis som framgår av 
beslutet så avvaktar 
detaljplanearbetet 
antagen FÖP för 
Nobelbanan. En mindre 
del av området är dock 
under planläggning 
genom att ett nytt beslut 
togs för detta (KS 16-745 
§ 27).

Kommunstyrelsen ger 
kommundirektören uppdrag att 
organisera en Frivillig Resursgrupp i 
Lekebergs kommun (KS 16-454)

Klart
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Beslut Status Kommentar

Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommundirektören att sälja del av 
Fjugesta 3:190 till Skillen AB enligt taxan 
för industrimark i Lekeberg (KS 16-495)

Ej påbörjat Inväntar detaljplan

KS beslutar att uppdra till 
kommundirektören att beställa 
detaljplan för ny vägförbindelse, va-
ledning och bostadsbebyggelse inom 
fastigheterna Hidinge-Lanna 1:28, 1:92, 
1:15, 1:89 och 1:90 (KS 16-665)

Pågår Detaljplanearbetet pågår. 
Ett planförslag har varit 
ute på samråd. Ett omtag 
tas nu för att ordentligt 
utreda 
miljökonsekvenser, 
fastighetsrättsliga frågor 
och olika vägalternativ.

KS uppdrar åt kommundirektören att 
beställa planändring för del av 
fastigheten Fjugesta 2:34, 3:139 och del 
av Fjugesta3:144 (KS 16-669)

Klart Detta berör tomten på 
torget i Fjugesta och 
denna planändring är 
färdig och har vunnit laga 
kraft.

KS uppdrar åt kommundirektören att 
beställa en planändring som möjliggör 
fastighetsbildning till en mindre tomtyta 
om cirka 500 kvm (KS 16-671)

Klart Detta berör planändring i 
området ”Lanna Valley”. 
Planändringen har 
stoppats och återtagits 
enligt beslut KS 16-671 § 
11

Återrapportering när riktlinjerna för 
rehabilitering är gjorda (KS 14-29)

Pågår

Folkhälsoutskottet uppdrar åt 
kommundirektören att utreda 
möjligheten att ha en civilsamhällslots. 
2017-02-06

Ej påbörjat

Folkhälsoutskottet uppdrar åt 
kommundirektören att utse 
representant till SAMSYD. 2017-02-06

Pågår

Brottsförebygganderådet uppdrar åt 
kommundirektören att ta fram en 
handlingsplan för arbetet mot hot och 
våld. 2017-02-06

Klart

Folkhälsoutskottet uppdrar till 
folkhälsoteamet att 
1. samordna 6 stycken (en dagtid och en 
kvällstid i respektive 
ort)trygghetsvandringar i Mullhyttan, 
Lanna och Fjugesta under år 2017
2. uppdrar till folkhälsoteamet att 
återkomma med sammanställning av 
åtgärdsförslag tillfolkhälsoutskottet 
efter genomförda trygghetsvandringar 
2017-05-22 (KS 17-347)

Pågår Ska redovisas för 
folkhälsoutskottet i maj 
2018
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Beslut Status Kommentar

KS uppdrar åt kommundirektören att 
utreda möjligheten för medarbetare att 
leasa miljöbilar i syfte att vara en 
attraktiv arbetsgivare och verka för en 
hållbar miljö (KS 17-21)

Klart

Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommundirektören att beställa ändring 
av gällande detaljplan för Fjugesta 3:230 
och intilliggande fastigheter syftande till 
att nuvarande tomtindelning upphör (KS 
17-290)

Ej påbörjat Ärendet är vilande då 
önskad byggnation kan 
genomföras utan att man 
behöver upphäva 
tomtindelningen.

Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommundirektören att ta fram ett 
förslag till avtal med Region Örebro län 
om att ingå i Den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice (KS 17-61)

Klart

Kommunstyrelsen uppdrar till 
kommundirektören att utforma regler 
för personalbil och teckna avtal med 
Miljöbilscentralen (KS 17-192)

Klart

Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommundirektören att upphandla och 
anlägga ny dricksvattenledning mellan 
Lanna-Fjugesta i enlighet med tidigare 
fattat beslut (13KS3) (KS 17-553)

Klart Upphandling genomförd

20171219: Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommundirektören att genomföra 
samråd av förslaget till fördjupad 
grönstrukturplan för Hidinge Lanna 
enligt tjänsteskrivelse 2018-03-30 
framlägga förslag till fördjupad 
grönstrukturplan för antagande. (KS17-
50)

Pågår

20171219:Uppdrar till 
kommundirektören att utforma regler 
för personalcykel och tecknaavtal med 
leverantör (Ks 17-581)

Pågår Kontakter är tagna med 
leverantörer, avtal ännu 
inte skrivet.

20171219:Varje förvaltning ska upprätta 
en handlingsplan för 
kompetensförsörjning med konkreta 
åtgärder i syfte att skapa förutsättningar 
för verksamheten att nå målen med 
perspektiv på god effektivitet, 
produktivitet och kvalitet (KS 17-783)

Pågår

20171219: ger kommundirektören i 
uppdrag att förhandla om 
anställningsvillkor samt upprätta 

Klart
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Beslut Status Kommentar

anställningsavtal för tf. förvaltningschef 
kub (KS 17-772)

20171219: ger kommundirektören i 
uppdrag att förhandla om 
anställningsvillkor samt upprätta 
anställningsavtal för tf. förvaltningschef 
it (Ks 17-828)

Klart

Folkhälsoutskottet uppdrar åt 
kommundirektören att ta fram en 
struktur för hur Lekebergs kommun kan 
arbeta med idéburet offentligt 
partnerskap. 2017-02-06

Pågår

20171219: uppdrar till 
kommundirektören att ingå 
avtalssamverkan med Askersunds 
kommun, Laxå kommun och Sydnärkes 
kommunalförbund om 
arkivverksamheten enligt bifogade avtal 
och beslutet gäller under förutsättning 
av att övriga kommuner också ingår 
avtalet. (KS 17-759)

Klart

20180116:kommunstyrelseförvaltningen 
och socialnämnden ska återrapportera 
till kommunstyrelsen under 2018 hur 
det fortsatta arbetet med de åtgärder 
som presenterats i utredningen 
fortlöper. (KS17-563)

Pågår

2018-02-13: Uppdrar åt 
kommundirektören att påbörja 
upphandling av utförarentreprenad för 
VA-anläggning inom va-
verksamhetsområde Vretavägen. (KS 18-
47)

Pågår Upphandling är inte 
genomförd, enligt plan 
görs detta under 2018

20180213:kommunstyrelsen begär 
underhållsplaner av LEBO/LEKO som 
beskriver det invändiga och utvändiga 
underhållsbehovet över tid, samt 
kostnadsuppskattningar för redovisade 
åtgärder, för de fastigheter som 
kommunen hyr av LEBO/LEKO (KS 18-
31)

Pågår Grunduppgifterna finns 
men bolagen kommer ta 
fram lämpligt 
presentationsmaterial

20180410:Kommunstyrelsen ställer sig 
bakom att kultur- och 
bildningsnämnden 
tecknaröverenskommelse med 
organisationen Nattvandrarna utifrån 
idéburet offentligt partnerskap (KS 16-
705)

Pågår
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Beslut Status Kommentar

20180410:uppdrar till 
kommundirektören att besluta om 
anställningsvillkor för Monica Skantz 
under pågående förordnande (KS 17-
772)

Klart

20180410: uppdrar till 
kommundirektören att besluta om 
anställningsvillkor för Marcus Cederberg 
under pågående förordnande(KS 17-
828)

Klart

Kommunstyrelsen ger i uppdrag att 
beställa ny detaljplan för att ersätta 
Detaljplan förfastigheterna Fjugesta 
46:1, 2:19 m.fl. daterad 1998-04-27 (KS 
18-346)

Pågår

2.2 Mål
Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter 
övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål.

Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås
 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 

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

uppnås ej.

2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt 
och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 
hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet

Kommunfullmäktig
es mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

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

Hela Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktur

Andelen 
med 
tillgång till 
bredband 
via fiber

Med ett resultat på 
29% utbyggnation 
på landsbygd ligger 
Lekeberg främst i 
länet vad gäller 
utbyggnation på 
landsbygd i Örebro 
län. Lekeberg har 
också flest hushåll 
på landsbygd i 
länet.

55% 55% öka från 
55%
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Kommunfullmäktig
es mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Företagen
s 
upplevelse 
av Tele- 
och IT-nät

Ett stort projekt 
bestående av sju 
orter har blivit 
startklart för 
byggnation. Själva 
byggstartbeskedet 
väntas komma 
innan sommaren 
2018.

3,5 (av 5) 3,5 (av 5) öka från 
3,5 (av 5)

Andel av 
medborga
rna som 
tar 
kontakt 
med 
kommune
n via 
telefon får 
ett direkt 
svar på en 
enkel 
fråga

Data är hämtad 
från hösten 2017 
och är en 
minskning jämfört 
med föregående 
period då siffran låg 
på 50%. 46% 46% Öka från 

50%

Andel av 
medborga
rna som 
skickar in 
en enkel 
fråga via 
e-post får 
svar inom 
två 
arbetsdag
ar

Siffran är inhämtad 
från hösten 2017 
och är en 
förbättring jämfört 
med 2016 då siffran 
låg på 70%. 80% 80% Öka från 

95%

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas 
på ett hållbart sätt

Lekebergs 
kommun nyttjar 
den digitala 
tekniken för en 
mer effektiv och 
förenklad 
administration

Andelen 
skickade 
E-fakturor

E-faktura finns som 
möjlighet till 
barnomsorgskunde
r. Nuvärdet är 15% 
av totalt antal 
skickade 
kundfakturor. 
Målvärdet är 15 %, 
så om prognosen 
infrias uppnås 
målet.

15% 15%  öka från 
8%
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Kommunfullmäktig
es mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Mottagna 
E-fakturor

Ekonomiavdelninge
n har arbetat 
intensivt med att 
öka flödet av 
inkommande 
elektroniska 
fakturor. Detta ger 
ett stadigt bättre 
resultat och 
nuvärdet tom april 
är 56%. 
Fakturaflödet är 
inte konstant, men 
helårsprognosen 
förväntas bli 60%, 
vilket betyder att 
målet uppnås

56% 60% öka från 
48%

Andelen 
ekologiska 
livsmedel

Vi har kvar samma 
som förra året på 
32% och nu ligger vi 
på 36%
Och detta till viss 
del är för att vi har 
upphandlat mer 
eko varor än vi haft 
innan och detta är 
ju bra men 
påverkar våran 
budget i viss 
negativ bemärkelse

36% 36% öka från 
32%

Lekebergs 
kommun 
erbjuder en väl 
sammansatt 
måltid, tillagad 
från grunden

Andelen 
matsvinn

Målet 2017 var att 
komma under 13% 
och vädret blev 
10,4% år 2017
Samma mål ligger 
kvar 2018 och nu 
ligger vi på 11%

11% 11% minska 
från 12%

E-tjänster SYD-IT arbetar med 
att ta fram en 
plattform för e-
tjänster.

0 0 öka från 1

Lekebergs 
kommun är en 
tillgänglig 
kommun

Informatio
n på 
kommune
ns 
hemsida

Siffran är från 
hösten 2017, 
kommunen ökar 
något men når inte 
riktigt målet.

71% 71% 72%
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Kommunfullmäktig
es mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Värde 
medarbet
arundersö
kningen 
(medel)

Pågår ett arbete 
där prioriteringar 
av 
utvecklingsområde
n har gjorts på 
respektive 
avdelnings APT. 
Prognosen bygger 
på undersökningen 
från 2017 och nya 
siffror kommer i 
höst.

4 4 Öka från 4

Sjukfrånva
ro

Fortsatt trend med 
minskad 
sjukfrånvaro inom 
förvaltning.

7,55% 7,72% Minska 
från 7%

Nämndern
a och 
styrelsen 
håller sin 
budgetra
m

Prognos enigt 
budget

0 tkr 0 tkr 0 tkr

Lekebergs 
kommun ska 
minska sin 
miljöpåverkan

Andelen 
miljöbilar

10 fordon men av 
säkerhetsmässiga 
och ekonomiska 
skäl (sett till 
reparationer) valde 
Lekeberg i 
efterhand 
automatlåda på 
dessa, vilket ledde 
till att de 10 bilarna 
ramlade över 
utsläppsgränsen 
precis för att inte 
klara kraven.

33% 33% öka från 
33%

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

Miljödiplo
mering av 
Lekebergs 
kommun

Prognosen är att 
detta inte kommer 
hinnas med innan 
årsskiftet

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

Kommunfullmäktig
es mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Antalet 
företag 
med mer 
än en 
anställd

Fortsatt höga NKI-
värdet är 
gynnsamt för 
företagare i 
Lekeberg. Det 
innebär att 
kommunservice-
nivån ligger högt 

262 262 fler än 262

Antalet 
aktiebolag 
med 
verksamhe
t i 
kommune
n

Antal aktiebolag 
ökar något då 
många 
småföretagare i 
högkonjunktur 
ser över sina 
bolagsformer och 
ändrar från 
enskild firma till 
aktiebolag.

256 256 fler än 256

Lekebergs kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
företagande, socialt 
företagande och 
företagsetableringa
r.

I Lekebergs 
kommun finns 
ett bra 
näringslivsklima
t och goda 
förutsättningar 
för arbete

Antalet 
företag 
totalt i 
Lekebergs 
kommun

Det finns 999 
företag i 
Lekebergs 
kommun varav 
955 har sitt säte i 
Lekeberg. 
Lekebergs 
kommun med 
sina drygt 600 
egenföretagare är 
också länets mest 
företagsamma 
kommun i 
relation till 
population.

955 955 fler än 983
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Kommunfullmäktig
es mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Arbetslösh
et

Under 2018 har 
c:a 48% av 
avslutade 
ärenden gått 
vidare till arbete 
eller studier. 
Arbetsmarknaden 
söker efter 
arbetskraft och 
en utmaning för 
AMI är att matcha 
denna efterfrågan 
med kompetens.

3,8% 4% inte öka 
från 3,6%

Ungdomsa
rbetslöshe
t

Det ser ut som att 
kommunen inte 
kommer att nå 
målvärdet på 
6,4%. Den största 
anledningen till 
detta är att 
nyanlända 
ungdomar även 
räknas med i 
denna statistik.

9,1% 10% inte öka 
från 6,4%

Företagen
s 
bedömnin
g av 
kommune
ns service

Med ett nöjd 
kundindex på 81 
(av 100) toppade 
Lekeberg 
rankingen i länet 
och placerade sig 
som femma totalt 
bland de 139 
kommuner i 
Sverige 2017. En 
ny mätning sker 
under 2018.

81 81 öka från 81

Ranking av 
kommune
ns 
företagskli
mat 
(svenskt 
näringsliv)

26 26 25
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3 Verksamhetsrapport
3.1 Administrativa avdelningen
Avdelningen har under första delen av 2018 drabbats relativt hårt av influensan och 
hade en sjukfrånvaro på ca 6 %, till det så kommer VAB och så den faktiska frånvaron 
har varit uppskattningsvis 9 %. Sammantaget har det inneburit en tuff vår vilket 
inneburit tuffa prioriteringar.

Avdelning har också två nya medarbetare, en kommunikatör som är en ersättning på 
en befintlig tjänst samt en arkivarie. Arkivarien är den andra i det samarbetet som 
drivs ihop med Askersund, Laxå och kommunalförbundet och som startade vid 
årsskiftet.

Under våren har ett arbete inletts kring att jobba mer i team kring dom olika 
funktionerna inom administrativa avdelningen. Dels för att minska sårbarheten men 
också för att höja produktiviteten och kvalitet.

Avdelningen har ansvaret för Valet 2018 och avdelningen har avsatt en projektledare 
på 25 % under våren vilket kommer utökas ju närmare valet vi kommer. Även till 
arbetet med GDPR har administrativa avdelningen avsatt resurser, 25 % av en tjänst 
som projektledare samt även en projektmedlem på ca 10 %. Totalt sett innebär det 
att administrativa avdelningens kapacitet till utredningar och projekt är i stort sett 
uppbokat under större delen av 2018.

Avdelningen har ansökt och fått beviljat pengar ur de avsatta medlen för utveckling. 
Pengarna har sökts till två projekt, ett gällande digitalisering av arkivhandlingar och 
ett för att automatisera anställningsprocessen i kommunen. Båda dessa beräknas 
starta innan sommaren och planeras vara slutförda innan årets slut. Avdelningen är 
också pilot för test av Skype vilket sker i samarbete med Sydnärkes IT.

Administrativa chefen är ytterst ansvarig för ombyggnationerna och flytt av 
verksamheter i kommunhuset och detta har inletts undre 2018. En hiss har satts in i 
entrén för att öka tillgängligheten, ombyggnationen av biblioteket har startats, 
sammanslagning av IFO har skett samt en omlokalisering av kultur och fritidsenheten 
har genomförts.

3.1.1 Kommunikationsteamet

Under våren kom en ny medarbetare på plats vilket inneburit introduktion och 
upplärning. Teamet har också haft en hög frånvaro framför allt pga. av VAB och 
sjukfrånvaro vilket kraftigt påverkat teamets kapacitet under första delen av 2018.

Arbetet med att utveckla kommunens närvaro i sociala medier fortsätter. 
Kommunikationsteamet erbjuder stöd till verksamheter som vill starta upp egna 
konton och förfrågningar om sociala medier ökar från förvaltningarna. Den 
kommunövergripande sidan på Facebook har nått 1 000 gillare och 
kommunikationsteamet har tillsammans med personalavdelningen utbildats i att 
rikta annonser på Facebook för att ytterligare kunna sprida information om 
Lekebergs kommun.

Teamet har tagit fram ett förslag på internt skyltprogram som har varit på intern 
remiss och även på tillgänglighetsrådet.

Även kommunikationsteamet har fått prioritera GDPR och en hel del tid har fått 
läggas på att se till så bilder, hemsida, Facebook och annat informationsmaterial 
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uppfyller de nya kraven.

3.1.2 Nämndteamet

Under våren har en ordinarie personal kommit tillbaka från föräldraledighet och all 
ordinarie personal är nu på plats.

Inom kommunstyrelsen har arbetet med beredningsprocess fortsatt och den har 
börjat sätta sig vilket har lett till en ökad kontroll på ärenden och flöden inom 
kommunstyrelseförvaltningen. Den är dock väldigt tidskrävande och tar mellan 4-7 
timmar varje vecka för ansvarig utredningssekreterare.

Även inom nämndadministrationen för socialnämnden har en översyn och förändring 
av beredningsprocessen startats med kommunstyrelsens som utgångspunkt.

Ett omtag har påbörjats kring kommunens system för nämndadministration, Platina. 
En förvaltningsledare har utsetts och tid har avsatts, ca 15 % av en tjänst för att 
förvalta systemet. En gemensam grupp av förvaltningsledare från övriga Sydnärke 
kommuner med Platina och fått i uppdrag att ta fram en förvaltningsplan där 
förvaltningsorganisationens roller och ansvar förtydligas. En planering av byte till 
MeetingsPlus har inletts samt planeringen för nästa stora uppgradering av systemet 
samt hur det ska möta de nya kraven kring GDPR.

Utredningsteamet

Utrymmet under 2018 för utredningar är begränsat då mycket av resurserna är 
uppbokade på stora projekt, i planeringen finns ungefär 75 % utredningsresurs på 
administrativa avdelningen.

De stora resurskrävande projekten är dels GDPR projektet, där administrativa 
avdelningen bidrar med en projektledare på 25 % och en projektmedlem på ca 10 %. 
Dels ansvarar avdelningen också för valet 2018 och har avsatt en projektledare för 
det på 25 % utöver att hela avdelningen också utgör kommunens valkansli.

Under kvartal ett har ett stort arbete skett med att göra om processen för 
kommunens internkontroll. Projektet påbörjades redan under hösten 2017 men 
själva implementeringen av det nya arbetssättet har införts under våren. Den 
administrativa handläggaren har varit projektledare och gett stöttning och 
vägledning till förvaltningarna vid utformande av interna kontrollplaner samt 
uppföljning i systemet. Rutiner har utformats som innebär att de interna kontrollerna 
och uppföljningarna av dessa kommer att ske i samband med prognosrapporterna. 
Nämnden får då återkoppling kontinuerligt under hela året hur det går med den 
interna kontrollen.

Ett omtag har skett kring kommunens system för planering, genomförande och 
uppföljning; Stratsys. Under våren har en förvaltningsgrupp bildats där administrativ 
handläggare är förvaltningsledare för systemet och representanter finns från varje 
förvaltning. Detta för att göra systemet mindre sårbart. Dessa personer har 
genomgått utbildningar i systemet för att kunna stötta användare bättre. Det har 
också skrivits fram en förvaltningsplan där förvaltningsorganisationens roller och 
ansvar förtydligas.

Under våren har arbete skett kring analysering av resultat (baserad på data inlämnad 
i höst) från SKL:s jämförelseprojekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Regionens 
kommuner har i det nätverk som finns arbetat med den årliga planeringen av 
nyckeltalsdagen 2018, i år med fokus på äldreomsorg.
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Ett stort arbete lades ner i början av året med att planera och ta fram underlag till 
MER-dagen. I år testades ett nytt upplägg med fokus på nyckeltal och jämförelser 
mellan Lekeberg och andra kommuner inom samtliga verksamheter. Syftet var att 
genom underlaget få till en diskussion om kommunens identitet och mål mellan 
politiker och tjänstepersoner.

3.1.3 Sydnärkes informations- och arkivenhet

Lekebergs kommun och administrativa avdelningen är värdkommun för den nyligen 
uppstartade arkivenheten kallad, Sydnärkes informations- och arkivenhet. Enheten är 
ett samarbete mellan Laxå, Askersund, Lekeberg och kommunalförbundet och har 
varit i full drift sen 9 april 2018. Samarbetet är i sin linda men hittills är reaktionerna 
och utfallet positivt.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har till uppgift att se över att kommunens 
nämnder och bolag fullgör sina skyldigheter inom arkiv- och dokumenthantering. 
Detta arbete kommer gradvis att öka då resurserna är fortsatt begränsade sett till 
behovet.

Lekeberg har också påbörjat ett omfattande digitaliseringsarbete av arkivmaterial 
vilket både effektiviserar arbetet och säkerställer informationen. Kommunens arkiv 
har flyttats till externa lokaler då det egna arkivet hade för stora brister för att 
handlingarnas säkerhet ska kunna garanteras. Detta har hittills visat sig ha stora 
positiva effekter, som exempel har tidsåtgången vid återsökningar minskats radikalt.

En punktinsats har också genomförts för att digitalisera gamla handlingar och i början 
av året scannades en första del in och kommunstyrelsen har beviljat medel till att 
fortsätta arbetet och efter den insatsen beräknas ungefär hälften av kommunens 
arkivhandlingar vara digitaliserade.

Det fortsatta arbetet med att införa e-Arkiv i Lekebergs kommun har legat vilande 
men har nu återupptagits och ett projekt har inletts med en projektledare hämtad 
från arkivenheten. Planen är att gå ut med upphandlingen under hösten 2018.

3.1.4 Kris, beredskap och säkerhet

Under första delen av 2018 har arbetet fortsatt med att förbättra samarbetet med 
polisen och en ny kommunpolis har utsetts vilket ökat möjligheten att skapa trygghet 
i samverkan med polisen.

Ett förslag till en arbetsgrupp kallad "säkerhetsgrupp" har tagits fram för att 
strukturera arbete med säkerhet, trygghet och försäkringsfrågor.

En förstudie kring Informationssäkerhet har genomförts och rapporten ska ligga till 
grund för kommunens vidare arbete med detta. En introduktionskurs 
informationssäkerhet har genomförts med kommunens ledningsgrupp för att höja 
medvetenheten kring frågan.

Krisledningsgruppen har övat med bland annat polisen kring scenarier kopplat till 
valet, övning kallades Valborg. Teamledaren på IFO har tagit över Posom-ansvaret 
och POSOM-gruppen har fått en föreläsning om att möta barn i kris. Posomledningen 
har genomfört en diskussionsövning som bidrar till en anpassning i Posom:s 
handlingsplan.

Arbetet med den frivilliga resursgruppen har också fortsatt och bland annat har en 
utbildning inom nödvatten genomförts.
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En mall brandskyddspärm har skickats ut till förvaltningarna för att underlätta deras 
arbete med brandskydd.

3.2 Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningens arbete har under perioden kunnat genomföras enligt plan. 
Detta innebär bland annat att Årsredovisningen 2017 är granskad och godkänd av 
kommunfullmäktige och att SCBs stora ekonomiska statistikinsamling 
"Räkenskapssammandraget 2017" är genomförd och granskad.

Ekonomiavdelningen har dessutom tagit fram de ekonomiska 
budgetförutsättningarna för 2019 och budgetarbetet fortsätter både inför 
kommande året och planåren 2020-2021.

Avdelningen har inför 2018 blivit förstärkt med möjligheter att rekrytera en 
förvaltningsekonom, vilket är välbehövligt och glädjande. Rekryteringsprocessen har 
pågått under hela första kvartalet, och har nu landat i en anställning och en ny 
förvaltningsekonom tillträder den 1 juni.

Under perioden har avdelningen fortsatt arbetet med att utveckla den 
resursfördelningsmodell som antagits för Socialnämnden. Den ska nu också omfatta 
budgetramarbetet på kommunövergripande nivå. Dessutom har arbetet även 
fortsatt med att införa komponentavskrivning och detta arbete kommer 
förhoppningsvis att vara klart till årsbokslutet 2018. Principen för 
komponentavskrivning kommer att kunna påbörjas redan till delårsbokslutet, men då 
avgränsat till nya investeringsobjekt.

Nya projekt som påbörjats under första kvartalet är att digitalisera kundfakturering 
gällande lokaler och kulturskola. Dessutom pågår internt inom avdelningen ett arbete 
att förbättra sårbarheten och då främst inom ekonomiadministratörernas områden, 
exempelvis dagbokföring, IKE-handläggning mm.

Målarbetet har fortsatt inom avdelningen, via arbetsplatsträffar och 
verksamhetsplanering är medarbetarna både mer insatta, men framförallt mer 
delaktiga. Avdelningen har under perioden haft relativt hög svarsfrekvens för 
inkomna samtal, i genomsnitt 86% jan-april. Andelen skickade e-fakturor till 
barnomsorgskunder är hittills 14%, men prognosen är att uppnå 15% innan årets slut. 
Andelen mottagna elektroniska leverantörsfakturor fortsätter att öka, under 
perioden jan-april 56%. Helårsprognosen är ett utfall på 60%, vilket då sammanfaller 
med målvärdet 2018.

3.3 Personalavdelningen
Löneöversyn 2018 pågår som planerat, med målsättning att samtliga 
löneöversynsförhandlingar ska vara slutförda med löneutbetalning senast på 
majlönen. Löneöversynen har föregåtts av lönesamtal mellan ansvarig chef och 
medarbetare, där kommungemensamma lönekriterier har tillämpats. I 
lönekartläggning slutförd i januari 2018 har det konstaterats att det föreligger 
löneskillnader som inte kan förklaras med annat än p.g.a. kön. En handlingsplan har 
upprättats och ligger till grund för löneöversynen.

Höjningen av sysselsättningsgraden för nuvarande rehabiliteringshandläggare har 
ännu inte kunnat utnyttjas, då tjänsten har kombinerats med andra arbetsuppgifter. 
En upptrappning av sysselsättningsgraden kommer att ske successivt med 
målsättning att omfatta heltid fr.o.m. september 2018.
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Personalavdelningens uppdrag har under första delen av 2018 fokuserats på ett 
omfattande rekryteringsarbete, där nya förvaltningschefer och verksamhetschefer 
ska rekryteras till kultur- och bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och 
Sydnärkes IT-förvaltning.

Målvärdet i medarbetarenkäten är att nå index 4,0. Värdet baseras på 
enkätundersökning genomförd under hösten 2017. En ny enkätundersökning 
kommer att genomföras under hösten 2018, där nya värden kan presenteras. Under 
första delen av 2018 har ett arbete påbörjats där vissa områden har prioriterats mot 
bakgrund av den tidigare genomförda enkäten. Prioriteringsarbetet har genomförts i 
samverkan med samtliga anställda på APT.

Målsättningen att sänka sjukfrånvaron uppnås. Sjukfrånvaron som började att minska 
andra halvåret 2017 har fortsatt att minska i början av 2018. Som ett led i arbetet att 
stötta cheferna i deras uppdrag leder personalavdelningen ett antal samtalsgrupper 
där samtliga verksamhetschefer deltar.

3.3.1 Arbetsmarknads- och integrationsenheten. 

Arbetslösheten ligger i mars på 3,8% totalt sett (Riket: 7,3% Länet:7,4%). 
Ungdomsarbetslösheten ligger på 9,1% (Riket: 9,1% Länet:9,4%). 
Ungdomsarbetslösheten har stigit i Lekeberg det senaste året, största anledningen till 
detta är gruppen nyanlända arbetslösa ungdomar växer. För utrikesfödda är 
arbetslösheten totalt i Lekeberg 23,3% (Riket: 20,7% Länet:25,5%).

För ungdomar och nyanlända sker arbetet tätt ihop med Arbetsförmedlingen och 
skolan (vuxenutbildningen, SYV) utifrån den DUA överenskommelsen. Enheten 
arbetar också aktivt med kommunens förvaltningar samt näringslivet för att 
förbereda och matcha målgrupperna mot egen försörjning. Under hösten och våren 
har en rutin tagits fram för hur samverkan mellan AMI och IFO ska fungera. Antalet 
deltagare på AMI är just nu 73 individer, vid samma tillfälle förra året var det 42 
inskrivna. Coachingteamets arbete fortsätter kring individer som står längst från 
arbetsmarknaden. Feriepraktiken planeras och organiseras just nu för genomförande 
under sommaren.

Lekeberg kommer ta emot 20 personer på anvisning under 2018. Under våren tas 
hälften av dessa emot, varav 5 är kvotflyktingar. Ett ökat antal individer söker sig till 
kommunen via anknytningsinvandring under 2018. Enheten har c:a 40 besök i veckan 
från nyanlända som behöver hjälp i olika ärenden. Projekt civilsamhälle är igång där 
målet är att arbeta fram en modell för hur samverkan mellan kommun och 
civilsamhälle ska kunna se ut mot målgruppen nyanlända.

3.3.2 Folkhälsoteamet

Den nya folkhälsoöverenskommelsen träder i kraft 1 maj, inför detta har processer 
för att aktualisera och analysera folkhälsoläget i respektive kommun påbörjats. 
Planering pågår inför årets stora länsdelskonferens folkhälsa: Omtag, famntag, klapp 
eller adjöss. Det treåriga ANDT-preventiva projektet Tobakstriangeln har startats 
upp. Initiativ har tagits för att utvidga och utveckla Sydnärke ungdomsråd.

Lekeberg: Arbetet för att färdigställa handlingsplanen mot Våld i nära relationer i 
samverkan med IFO har intensifierats. Folkhälsoenheten planerar för att ta emot 
feriepraktikanter i syfte att öka ungas delaktighet och inflytande på fritidsaktiviteter. 
Ett material kring kost och motion tas fram i samverkan med coachingteamet.
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Askersund: Planering inför Seniorkraft 3 pågår. En halvdagskonferens för politiker och 
beslutsfattare är planerad i maj. Ett projekt kring att ta fram ett program samt 
handlingsplan för samverkan kring barn och unga har initierats.

Hallsberg: Framtagandet av en ny kommunövergripande kostpolicy i bred delaktighet 
pågår genom besök i berörda verksamheters APT. NYKRAFT, ett integrationsprojekt 
riktat mot kvinnor har startats upp i samverkan med AMI. En process med KLG 
planeras för prioritering inom folkhälsoarbetet.

Kumla: En utredning har gjorts gällande utformningen och placeringen av en 
ungdomsutvecklartjänst. En analysdialog för prioritering i folkhälsoarbete planeras 
med KLG samt KSAU.

Laxå: Seniorkraft 5 planeras, liksom en ”Boostning” av föreningslivet i Laxå kommun i 
samverkan med Ölif.

3.4 Teknik- och serviceavdelningen
Avdelningen har till huvuddel kunnat följa upprättad verksamhetsplanering under 
årets första fyra månader. Den övergripande prognosen är att aktuella mål kommer 
uppnås.

Tekniska staben arbetar med ett flertal infrastrukturprojekt, dessa går i huvudsak 
enligt plan. Pågående projekt redovisas för allmänheten via kommunens hemsida 
som ständigt hålls aktuell, detta är något som efterfrågats av kommunmedborgare 
och andra intressenter. Vinterväghållningen har fungerat väl men varit mer 
omfattande än tidigare år.

Lokalvårdsenheten har löst ålagda uppgifter och nått uppsatta mål. Enheten har god 
prognos mot att nå full måluppfyllelse vid årets slut.

Serviceenheten har i huvudsak kunnat lösa ålagda uppgifter. Enheten har prognos 
mot att nå full måluppfyllelse vid årets slut. De handläggaruppgifter 
(Fordonsförvaltning, naturvård, skogsförvaltning, tillståndsärenden) som chefen för 
måltidsenheten ansvarar för har försenats p g a att chefsbyte genomförs och blir 
klart först fr o m 2018-06-01. Kostnaderna för fordonsförvaltningen är fortsatt höga 
på grund av stora reparationskostnader. Kommundirektören har gett verksamheten i 
uppdrag att ta fram förslag till åtgärder med anledning av detta i syfte att minska 
kostnaderna.

Måltidsenheten växte under 2017, bland annat med en teamledare till Hidingeköket 
och en nyinrättad pooltjänst. Måltidsenheten har även detta kvartal fokuserat extra 
på att minska matsvinnet vilket ger god prognos att klara målet för 2018.  Enheten 
har även i övrigt utfört aktiviteter och når uppsatta mål enligt plan. Prognosen till full 
måluppfyllelse vid årets slut är god. Dock innebär ett nytt avtal för livsmedel att 
kostnadsläget har förändrats. Kommundirektören har gett verksamheten i uppdrag 
att ta fram förslag till åtgärder med anledning av detta i syfte att minska 
kostnaderna.

3.5 Näringslivs- och utvecklingsenheten
Den positiva utvecklingen vad gäller företagsklimatet i Lekeberg under de sex-sju 
senaste åren och arbetet med frågorna har lett till ett gynnsamt företagsklimat i 
Lekeberg med placering 26 av 290 kommuner i Sverige, vilket är bäst i Örebro län. 
Under det första kvartalet blev Lekeberg också utsett till länets mest företagsamma 
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kommun, vilket baseras på antal egenföretagare i relation till population. Detta 
innebär att det finns goda förutsättningar för företagare att driva och starta företag i 
Lekeberg.

Med detta som utgångspunkt har arbetet med näringslivsutveckling och 
företagsklimat 2018 inletts med dialog med utsedd referensgrupp av företagare från 
olika branscher i Lekeberg. Arbetet har fokuserat på dialog kring hur upprätthållande 
av ett gott företagsklimat och utveckling av det befintliga ”Nätverket i Lekeberg” och 
till nätverket hörande företagarfrukostar. Denna mötesarena startades upp under 
2011 och är en starkt bidragande orsak till att företagsklimatet utvecklades till det 
bättre. Detta tillsammans med en tydlig politisk viljeinriktning och prioritering av 
frågorna. Dialogen har genererat workshop på företagarfrukost och dialogmöten 
med referensgrupp. Uppföljning av workshop sker under företagarfrukosten i juni 
2018. Detta efter resultatet från Svenskt näringslivs undersökning kommer i maj. 
Tanken är att jämföra dialogmötenas och workshopens resultat med mätningens 
resultat. Detta för att prioritera frågorna utifrån företagens behov.

SKL:s nationella mätning Löpande insikt av NKI (Nöjd-Kund-Index) är en kvalitativ 
undersökning om hur företagen upplever den faktiska dialogen med kommunen. Det 
ger inspel och verktyg i att fortsätta utveckla kommunens service utifrån bemötande, 
information, effektivitet, rättssäkerhet m.m. 

Under första kvartalet ligger Lekebergs kommun fortsatt på en hög nivå med ett högt 
resultat på 76 på Nöjd-Kund-Index. Kommunens service till företagen handlar 
framför allt om bemötande och handläggningstider. Det har betydelse för företagens 
etablering och expansion. Kommunens service är starkt förknippad med hur 
företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. De faktorer som har förändrats 
eller dippat är föremål för analys så att utvecklingen kan fortsätta framåt.

Företagsklimatet är allas ansvar och alla måste äga frågan för att nå och bibehålla ett 
gott företagsklimat. Näringslivsklimatet bygger på samverkan mellan näringsliv, 
akademi, kommun men även civilsamhälle där man tillsammans skapar goda 
förutsättningar för den gemensamma tillväxten. Det innebär att alla parter måste 
arbeta med NKI-modellen Dialog – Verksamhet – Återkoppling för att på bästa sätt 
uppnå resultat samtidigt som vi har en gemensam/aktuell bild om vart vi befinner 
oss. NKI-modellen bygger på att vi har en öppen dialog, vi genomför förändringar och 
vi återkopplar vad som har hänt. Detta är ett utvecklingsarbete som sker tillsammans 
med Business Region Örebro där Lekeberg är en av elva kommuner. Business Region 
Örebros kommuner totalt sett ligger på 73.

Den 13 mars deltog näringslivs-och utvecklingschefen vid Svenskt näringslivs 
inspirationsdag i Stockholm för att tala på temat ”Så får man företagsklimatet i 
DNA:t”. Detta ledde till stor uppmärksamhet för Lekeberg och många har tagit 
kontakt med kommunen för att höra mer om hur Lekeberg arbetar tillsammans med 
frågorna.

En företagssafari med buss runt om i kommunen har genomförts som en aktivitet till 
följd av att kommunen blev länets mest företagsamma kommun. Svenskt näringsliv 
besökte Lekebergs kommun för att hylla jobbskapare och företagsamhet. Aktiviteten 
planerades tillsammans med Lekebergs sparbank och ledde till att Svenskt näringsliv i 
Stockholm och Örebro kom för att ta del av upplägget för dagen bestående av: Kultur 
och fritids Komtek, Skolans UF-företagande och presentation av UF-företag, rundtur 
med Lekebergs måleri och entreprenad till byggnationerna på Fjugesta södra, besök 
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på Jannelunds Gård, B.R.A.-maskiner i Mullhyttan, stopp vid nya bed- and breakfast 
Vekhyttegården, länets enda djurpark Hallagården, de nybyggda rummen vid 
Lannalodge och slutligen vid Lanna bokcafé. Tillsammans deltog 30 personer och 
ombord bussen fanns såväl tjänstepersoner som politiker och företagare. Turen var 
ett exempel på och ett axplock av företagsamma jobbskapare i Lekeberg.

Under det första kvartalet har marknadsaktören som ska bygga de sju startklara 
fiberområdena i Lekeberg 1 påbörjat ett leverantörsbyte för projektet, vilket lett till 
viss fördröjning med byggstartbesked. Byggnationen i några av områdena beräknas 
komma igång under sommaren och hösten 2018. Parallellt med detta har två 
fiberområden i Lekeberg 2-projektet fått startbesked och även de kommer 
projekteras och byggas under 2018. De två andra områdena i Lekeberg 2 bearbetas 
vidare då anslutningsgraden ännu inte är uppnådd. Ny kampanj planeras i de två 
resterande områdena inför sommaren med informationsmöten, fiberombudsmöten 
och dialog med fiberombud och kommunmedborgare. I takt med att projekten får 
byggstartbesked och projektering ägt rum kommer byggnationen att komma igång. 
Detta kommer i sin tur att öka måluppfyllelsen i stor grad.

En dialog har initieras kring möjligheter för en företagarmässa inför 2019. Dialogen 
har inletts internt mellan AMI, skolan och näringslivsenheten. Detta för att skapa ett 
underlag att samtala med näringslivet om innan sommaren 2018. Tanken är att skapa 
en mötesplats där såväl näringslivets behov av kompetens och arbetskraft kan möta 
AMI:s och skolans behov av att komma ut på arbetsmarknaden och få inspiration 
inför utbildning och jobb. En idé och ett koncept kommer att presenteras senare 
under året.

Inom Business Region Örebro (BRO) har en offertberedskapsdag genomförts för att 
rusta länets kommuner inför mark- och investeringsförfrågningar. BRO har också 
genomfört en dag tillsammans med Business Sweden för att rusta länet i profilering 
och områden som ska lyftas fram när regionen marknadsförs externt vid mässor och 
dylika sammanhang.

Efter nio år som entreprenör för Sannabadet sade tidigare entreprenörer Håkan och 
Christina Agartsson upp sitt avtal under sommaren 2017. Under hösten 2017 pågick 
en koncessionsupphandling av ny entreprenör för driften av Sannabadet. Avtal 
tecknades med ny entreprenör, Martina Nordin, 20180315 och hon fick tillträde till 
Sannabadet 1 april 2018. Avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning 1 plus 
1 och inbegriper åtaganden för såväl kommunen och entreprenören.

 

3.6 VA-verksamheten
Inom va-verksamheten pågår ett flertal projekt.

Det mest omfattande projektet är Örebrovattenlednigen som under 
prognosperioden kommit in i inledningen av anläggningsfasen. Anläggandet av 
ledningen bedöms starta under maj/juni månad och pågår enligt plan resten av året, 
eventuellt även under första kvartalet 2019.

VA-verksamhetsområde Kvistbro-gropen är anlagd och flertalet nya abonnenter har 
påbörjat anslutning. Slutbesiktning är genomförd med anmärkningar. Brister bedöms 
åtgärdas under första halvåret 2018. Stora resurser måste läggas på dialog med 
berörda medborgare inom va-verksamhetsområdet, detta kommer sannolikt att 
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fortgå under hela första halvåret 2018.

Projektering för va-verksamhetsområde Vretavägen är genomförd. Projekteringen 
behöver ändras p g a ändrade ägarförhållanden inom en av de ingående 
fastigheterna. Prognosen är att anläggningen ska kunna uppföras under året.
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4 Ekonomiskrapport
Helårsprognos = Utfall enligt budget

4.1 Kommunledning
Helårsprognos= överskott 350 tkr

Överskott beräknas genom att hålla nere kostnader på Kommunledningen för att 
täcka upp Kommunstyrelseförvaltningens totala helårsprognos.

Kommunens budgeterade lönepott (6 075 tkr) beräknas användas fullt ut under året. 
När det gäller kommunens budget för planeringsreserv (1 500 tkr), har beslut om 
1 532 tkr tagits. Budgeten för utvecklingsmedel (2 645 tkr), har beslut om 1 394 tkr 
tagits. Prognosen är att både planeringsreserv och utvecklingsmedel kommer gå åt.

4.2 Administrativa avdelningen
Helårsprognos enligt budget

Administrativa avdelningens prognos på helår är att budgeten hålls. I nuläget ligger 
vissa verksamheter lite högt men det beror till viss del på engångskostnader som inte 
periodiserats på helår.

4.3 Ekonomiavdelningen
Helårsprognos = överskott 100 tkr

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 100 tkr vid årets slut. 
Överskottet beror på att Byggnadsnämnden återbetalat drygt 100 tkr avseende 2017. 
Prognosen har dock flera delar, där det bl.a. finns ett överskott som till största delen 
är hänförligt till inköpssamverkan om 120 tkr. Däremot finns ett underskott avseende 
konsultationer i samband med uppgradering av ekonomisystemet.

4.4 Teknik- och serviceavdelningen
Helårsprognos = underskott 450 tkr

Måltidsverksamheten prognostiserar ett underskott gällande livsmedelskostnaden (-
500 tkr), då nytt avtal upphandlats och gjort att livsmedelspriserna ökat.

Fordonsförvaltningen prognostiserar ett underskott (-250 tkr) gällande reparationer 
av fordon, då det under årets första fyra månader förbrukats mer än 2/3 delar av 
budgeten.

Gator och vägar prognostiserar ett överskott med 300 tkr då kapitalkostnader 
beräknas blir lägre (800 tkr) och beror på att vissa investeringsprojekt ej hinner 
påbörjas i år som anslutningsväg mellan Lanna och 204 (pågår miljö- och 
konsekvensbeskrivning) samt att planeringen för Fjugesta Södra ej är beslutad om i 
nuläget. Vad som däremot beräknas bli en dyrare kostnad i år är vinterväghållningen, 
som prognostiseras bli 500 tkr högre än budget.

Kommundirektören har gett verksamheterna i uppdrag att ta fram förslag till 
åtgärder för att komma i balans.
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4.5 Personalavdelningen
Helårsprognos = enligt budget

Företagshälsovården har haft planerade åtgärder 2017 som är genomförda under 
2018 och gör att prognosen beräknas bli ett underskott med 35 tkr. Men 
personalavdelningen totalt kompenserar detta genom att budget för 
personalbefrämjande insatser inte fullt utnyttjas. 

4.6 Näringslivs- och utvecklingsavdelningen
Helårsprognos = enligt budget

Koncessionsupphandling gällande ny entreprenör för Sannabadet har kostat 52 tkr 
och ryms inte inom ramen för Sannabadets budget. För att komma i balans för 
helåret får ambitionen gällande underhållet minskas.

4.7 Ekonomiskt resultat

 Budget Utfall 180430 Årsprognos Avvikelse

Kommunledning 19 026 4 992 18 676 350

Administrativa avdelningen 14 572 4 995 14 572 0

Ekonomiavdelningen 20 158 5 827 20 058 100

Teknik- och serviceavdelningen 28 250 9 264 28 700 -450

Personalavdelningen 8 292 -1 930 8 292 0

Näringsliv- och utvecklingsavd 2 523 454 2 523 0

Summa 92 821 23 602 92 821 0

 

 Budget Utfall 180430 Årsprognos Avvikelse

VA-INGENJÖR 0 2 183 -350 350

4.8 VA-verksamheten
Helårsprognos = överskott 350 tkr

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter.VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 350 tkr, då 
kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre på grund av eventuell försening gällande 
investeringen på Vreta omvandlingsområde och Örebrovatten.
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Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Inger Sundblad (Redovisningsekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §78

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§78 - Prognosrapport 1-2018 för Kommunstyrelsen (KS 18-503)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 som innehåller en 
beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomiskt prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 2 mål helt och 4 delvis vilket ger en måluppfyllelse 
på 33,3 %. 
Av de 23 beslutade indikatorerna uppnås 12 helt, 7 delvis och 4 inte alls vilket ger en 
indikatoruppfyllelse på 52 %. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall enligt budget för 2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1-2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1-2018 för Kommunstyrelsen - (KS 18-503-1)
 Kommunstyrelsens Prognosrapport 1 för 2018 - (KS 18-503-2)
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Tjänsteskrivelse 2018-05-28 1 (1)

Dnr: KS 18-502

   

Prognosrapport 1

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 som innehåller  
nuläge för mål- och ekonomi samt en prognos för helåret. 

Kommunen prognostiserar uppnå  5 mål delvis och 1 når kommunen inte alls. I 
procent blir det en måluppfyllelse på 0 %. Av de 21 beslutade indikatorerna uppnås 
10 helt, 8 delvis och 3 inte alls vilket ger en indikatoruppfyllelse på 48 %. 

Den största förändringen sedan årsredovisningen är att inom målet "Lekebergs 
kommun ger barn och unga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina 
förutsättningar" har 3 indikatorer gått från att uppnås helt till att delvis uppnås. Även 
inom målet "Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån 
behov" har en försämring skett, från att alla indikatorer var uppnådda till att 2 
uppnås helt och en inte alls. Kommunen prognostiserar också att Lekebergs kommun 
inte alls når målet "Lekebergs kommun minskar sin miljöpåverkan" och det beror på 
att prognosen visar att miljödiplomeringen inte kommer att lyckas under 2018.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 19 918 tkr totalt för kommunen 
och budgetavvikelsen blir därmed plus 6 001 tkr eftersom det budgeterade 
överskottet är beräknat till 13 917 tkr. Prognosen bygger på att kommunstyrelsens 
planeringsreserv, utvecklingsmedel och lönepott förbrukas.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2018. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

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

Lekebergs kommun var den 31 mars 7 888  invånare, vilket är 20 fler än vid årsskiftet. 
Det är otroligt glädjande, men leder också till nya behov och större krav på 
kommunens alla verksamheter.

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

1.1 Måluppfyllelse
För 2018 beslutade kommunfullmäktige om 6 övergripande mål för kommunens 
verksamheter med 21 tillhörande indikatorer och målvärden för dessa.

Den största förändringen sedan årsredovisningen är att inom målet "Lekebergs 
kommun ger barn och unga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina 
förutsättningar" har 3 indikatorer gått från att uppnås helt till att delvis uppnås. Även 
inom målet "Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån 
behov" har en försämring skett, från att alla indikatorer var uppnådda till att 2 
uppnås helt och en inte alls. Kommunen prognostiserar också att Lekebergs kommun 
inte alls når målet "Lekebergs kommun minskar sin miljöpåverkan" och det beror på 
att prognosen visar att miljödiplomeringen inte kommer att lyckas under 2018.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål på helår 2018 ut som följer:

 0 mål uppnås
 5 mål uppnås delvis
 1 mål uppnås inte
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Indikatorer

Av dom 21 beslutade indikatorerna bedöms 10 uppnås, 8 delvis och 3 inte alls.
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1.2 Ekonomi
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2018. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 18:18, daterad 2018-
04-27, är grunden i finansieringsbedömningen.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 19 918 tkr totalt för kommunen 
och budgetavvikelsen blir därmed plus 6 001 tkr eftersom det budgeterade 
överskottet är beräknat till 13 917 tkr. Prognosen bygger på att kommunstyrelsens 
planeringsreserv, utvecklingsmedel och lönepott förbrukas.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 2 199 tkr. Skatter 
och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 8 200 tkr, vilket har sin 
grund i förändrad prognostiserad skattekraft (inkomstutjämning och allmän 
kommunalskatt). Även den kommunala fastighetsavgiften prognostiseras att lämna 
ett överskott jämfört med budget om 1 323 tkr.
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2 MER-styrning
2014 antog kommunfullmäktige styrmodellen för kommunen, MER-styrning (Mål, 
Ekonomi och Resultat). Syftet med den modellen var att öka fokuseringen på att 
arbeta med mål och uppföljning av dessa för att utnyttja kommunens resurser 
effektivt och tillhandahålla tjänster med hög kvalitet.

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

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

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

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

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

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

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

Bedömningen görs enligt principen nedan.

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

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

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

Kommunfullmäktiges mål Indikator Nuvärde Prognos Målvärde

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

46% 46% Öka från 50%Lekebergs kommun gör det 
enkelt för sina medborgare 
att bo i Lekeberg

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

80% 80% Öka från 95%

Värde medarbetarundersökningen 
(medel)

3,59 3,59 Öka från 4

Sjukfrånvaro 7,86% 7,86% Minska från 
7%

Nämnderna och styrelsen håller sin 
budgetram

340 191 tkr -2 199 tkr 0 tkr

Kommunens ekonomiska resultat i 
genomsnitt under en treårsperiod

35,6% 5,4% 2%

Årets investeringar och 
amorteringar finansieras av egna 
medel.

100% 100% 100%

Verksamhetens nettokostnad ska 
understiga 100 procent av skatter 
och bidrag.

Ja Ja Ja

Färdigställda bostäder i småhus 
under året

5,7 5,7 Inte minska 
från 4,6

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året

6,1 6,1 Öka från 0

Lekebergs kommun växer 
och utvecklas på ett hållbart 
sätt

Invånarantalet 7 888 8 000 Öka från 0

Lekebergs kommun minskar 
sin klimatpåverkan

Miljödiplomering av Lekebergs 
kommun

Nej Nej Ja
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2.2 Barn och unga 
I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd och den utbildning de 
behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla 
sin fulla potential

Kommunfullmäktiges mål Indikator Nuvärde Prognos Målvärde

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen

82% 82% öka från 
92,2%

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
ett yrkesprogram

82% 82% öka från 
92,2%

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

45% 45% Öka från 46%

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

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

27,7% 27,7% Öka från 
27,7%

2.3 Trygghet  
I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende 
och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas 
med respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg

Kommunfullmäktiges mål Indikator Nuvärde Prognos Målvärde

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst

95% 95% Bibehålla 
95%

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

85,5% 90% Bibehålla 
85,5%

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

Väntetid för beslut om 
försörjningsstöd i dagar

21 dagar 21 minska från 
16
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2.4 Näringsliv  
Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna 
inspireras och stimulera till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, 
och offentliga verksamheter arbetar tillsammans.

Kommunfullmäktiges mål Indikator Nuvärde Prognos Målvärde

Företagens bedömning av 
kommunens service

81 81 öka från 81Lekebergs kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
företagande, socialt 
företagande och 
företagsetableringar.

Ranking av kommunens 
företagsklimat (svenskt 
näringsliv)

26 26 25
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3 Verksamhetsrapport

3.1 Kommunstyrelsen
Lekebergs kommun är inne i en period av kraftig tillväxt. Befolkningen växer, 
bostäder byggs, sysselsättningen är fortsatt hög och företagsklimatet i kommunen är 
gott. En summering av arbetet i kommunstyrelsens förvaltning under årets första fyra 
månader visar ett bra resultat. En tredjedel av de nämndmål som kommunstyrelsen 
satt upp bedöms uppfyllas under året och ekonomin bedöms totalt sätt vara i balans 
vid årets slut. Vid uppföljningen av de uppdrag som kommunstyrelsen beslutat 
framkommer att ett stort antal av dessa uppdrag är genomförda eller pågående. 
Bland de uppdrag som ännu ej har påbörjats återfinns några uppdrag som avvaktar 
andra formella processer (t.ex. detaljplaneändringar) samt uppdrag som kräver 
ytterligare förtydligande för att kunna genomföras. Ett arbete med sådant 
förtydligande är påbörjat.

Samtidigt som kommunen växer, växer även den kommunala organisationen och de 
behov av stöd från kommungemensamma stödfunktioner som detta medför. 
Kommunstyrelseförvaltningen har för närvarande många uppdrag, varav några större 
som kräver extra mycket resurser. Detta leder både till ökat behov av prioriteringar 
och till ökade behov av interna och externa kommunikationsinsatser vad gäller 
pågående och väntande uppdrag. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för 
verksamheter där behov finns av att tydliggöra ambitionsnivåer och inriktning och för 
några, Arbetsmarknad och integration samt Näringsliv och utveckling kommer under 
hösten arbeten påbörjas med att ta fram policyprogram som kan stå för dessa 
klargöranden.

Några verksamheter inom kommunstyrelseförvaltningen har flaggat för ett högre 
resursutnyttjande än budgeterat. Kommundirektören har gett dessa verksamheter i 
uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att komma i balans och prognosen för 
kommunstyrelsen för hela 2018 är att ekonomin kommer vara balanserad.

3.2 Kultur- och bildningsnämnden
Underlag saknas

3.3 Socialnämnden
Vad som kan lyftas fram ur ett nationellt perspektiv är att den nya lagen om 
samverkan vid utskrivning gäller sedan den första januari i år och där planeringstiden 
för hemtagning av en patient numera uppgår till tre dagar (tidigare fem). Vid längre 
tid än tre dagar utgår ett betalningsansvar. Under det första kvartalet för i år har 
Lekebergs kommun, till följd av god samverkan och planering, helt undvikit 
betalningsansvar.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det i socialtjänstlagen ska införas en ny 
bestämmelse med innebörden att socialnämnden utöver vad som följer av 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående 
behovsprövning, således ett mycket mer förenklat förfarande mot hur det ser ut idag. 
Utredning pågår alltjämt och enligt förslaget ska den nya bestämmelsen träda ikraft 
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den 1 juli 2018.

Rekrytering av en ny socialchef pågår och ansvariga för rekryteringen arbetar med att 
ta fram en kravprofil som kommer att publiceras i augusti. Därefter är målsättningen 
att förvaltningen, senast vid årsskiftet, ska ha en ny socialchef på plats. Tjänsten som 
enhetschef för HSL/nattenheten är också alltjämt vakant, men annonsen är 
publicerad och intervjuer kommer att bokas in inom kort.

En förändring av medlemmar i ledningsgruppen så att enhetschefer, 
verksamhetsutvecklare och verksamhetscontroller ingår som ordinarie medlemmar. 
En ny beredningsprocess för att öka transparensen och delaktigheten inom 
förvaltningen har också införts.

Verksamhetsuppföljning avseende brukare med mycket insatser, fattade och 
verkställda beslut, ekonomisk uppföljning av beslut samt sjukfrånvaro per enhet har 
skett månadsvis. Resultatet av sjukfrånvaron kommer att presenteras nedan.

Socialförvaltningen står inför en del utmaningar, men ett arbete med att effektivisera 
de olika verksamheterna är pågående. Implementering av nya arbetssätt som, i ännu 
större utsträckning, ska sätta individens behov i centrum, en digital medarbetare, 
framtagning av riktlinjer inom olika områden samt en översyn av budgeten är 
exempel på sådana effektiviseringar. Socialförvaltningen har även fått sin första 
vårdhund.

Gemensamt för samtliga enheter (förutom IFO) är att personalen erbjudits att 
genomföra webbutbildning för palliativ vård. Målsättningen är att samtliga ska ha 
genomfört utbildningen senast i augusti i år. Utöver detta pågår 
kompetensutveckling inom samtliga verksamheter och inom flera olika områden. 
Arbete med att öka tryggheten och delaktigheten för brukarna pågår alltjämt. Det 
kan exempelvis vara i form av mer individuellt anpassade insatser.

Arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete pågår alltjämt.

3.4 Sydnärkes IT-nämnd
Sydnärkes IT-förvaltning har börjat 2018 med fortsatt fokus på att jobba med 
aktiviteter för att skapa en verksamhetsorienterad förvaltning för samtliga ingående 
medlemskommuner.

Förvaltningen har under de första månaderna fått igång flertalet av tidigare 
planerade förändringar och projekt inom ramen för den gemensamma IT-
plattformen. Stort fokus har gjorts på att avveckla gamla licenser och IT-stöd som 
driver stora kostnader och det är med stor glädje som IT-förvaltningen kan 
rapportera att vi nu avvecklat de gamla Novell licenserna för nästan samtliga 
verksamheter. Det som återstår är skolans licenser.

Vidare så har IT-förvaltningen även genomfört en komplex licensrevision på 
Microsoft relaterade produkter och som nu slutförts och reglerats. Som en 
uppföljning på detta har tf Förvaltningschef också initierat ett projekt att konsolidera 
gamla databaslicenser och avveckla det som går att avveckla samt migrera över till 
nya IT-plattformen och därmed kunna sänka driftskostnaderna för dessa delar.

Två projekt är nu påbörjade och löper inom ramen för den gemensamma e-
tjänsteplattformen där "Ansökan om ekonomiskt bistånd" är den ena och den andra 
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är att automatisera processen "Anställ medarbetare".

Nya förbättrade rutiner för Servicedesk med självserviceportalen har också 
vidareutvecklats för att bättre stödja verksamheterna. Önskemål finns om ett 
bredare införande av samverkansmodellen (systemförvaltningsmodellen) men har 
skjutits något framåt på grund av det hårda trycket på IT-förvaltningen under de 
första månaderna. Fokus på detta kommer ske framåt sommaren istället.
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4 Ekonomiskt resultat
 RESULTATRÄKNING BUDGET ÅRSPROGNOS AVVIKELSE

Verksamhetens nettokostnad -447 443 -449 642 -2 199

Avskrivning -17 087 -17 087 0

Kapitalkostnad 20 323 20 323 0

Pensionsutbetalning -8 863 -8 863 0

Övrigt 2 595 2 595 0

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD

-450 475 -452 674 -2 199

Skatter och bidrag 463 892 472 092 8 200

Finansiella intäkter 1 000 1 000 0

Finansiella kostnader -500 -500 0

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER

13 917 19 918 6 001

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 13 917 19 918 6 001

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2018. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 18:18, daterad 2018-
04-27, är grunden i finansieringsbedömningen.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 19 918 tkr totalt för kommunen 
och budgetavvikelsen blir därmed ett överskott om 6 001 tkr eftersom det 
budgeterade överskottet är beräknat till 13 917 tkr. Prognosen bygger på att 
kommunstyrelsens planeringsreserv, utvecklingsmedel och lönepott förbrukas.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 2 199 tkr.

Avskrivningar, kapitalkostnad och pensionsutbetalningarna förväntas hålla budget.

Posten ”Övrigt” prognostiseras också att hålla budget, men troligen blir kommunens 
arbetsgivaravgifter bli lägre än budgeterat. Men en ordentlig prognos över 
arbetsgivaravgifterna görs vid delårsbokslutet.

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 8 200 tkr, vilket har 
sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (inkomstutjämning och allmän 
kommunalskatt). Även den kommunala fastighetsavgiften prognostiseras att lämna 
ett överskott jämfört med budget om 1 323 tkr.

4.1.1 Semesterlöneskuld

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

4.1.2 Avskrivning/kapitalkostnad

Kommunens avskrivningar och kapitalkostnad för året förväntas klaras inom 
budgetram. Osäkerhetsfaktorer kring investeringar är vad som köps och vilken 
avskrivningstid som gäller. Avskrivnings- och kapitalkostnadsbudgeten bygger på 
kända och förväntade investeringar. En mer grundlig beräkning sker vid 
delårsrapporten.

4.1.3 Pensionsutbetalning

Prognosen för årets pensionsutbetalning överensstämmer med budgeten som 
grundas på KPA pensionsredovisning. Kommunen har inga anställda med 
visstidspensioner och inte heller placeringar avseende pensionsmedel.

4.1.4 Finansnetto

Finansnettot förväntas redovisa ett resultat i nivå med budget. Borgensavgiften ingår 
liksom intäktsränta från Kommuninvest i finansnettoredovisningen. I dagsläget finns 
inga förväntningar på upptagande av nya lån, inte heller utnyttjande av kommunens 
checkkredit. I dagsläget prognostiseras inte heller Lekebergs kommunala 
holdingbolag att teckna några nya lån under året.

4.1.5 Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 75 769 tkr och under åren 1995-2017 har 
kommunen investerat för 359,2 mnkr, viket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 16,3 mnkr per år. Helårsprognosen visar på att investeringsutgifter om ca 30 mnkr 
inte kommer att färdigställas i år, utan projekten löper över till 2019. De projekt som 
löper över året är bla infrastruktur gällande Fjugesta södra, anslutningsväg Lanna-
204, Vreta omvandlingsområde samt Örebrovatten.

Kommunen har likviditet för den prognostiserade investeringsutgiften.

Investeringar som genomförts under perioden är främst inom IT-investeringar och 
infrastruktur såsom gator och vägar samt VA.

4.1.6 Likviditet och lån

Kommunens likviditet har varit mycket god under perioden. Kommunen har haft i 
genomsnitt 116 mnkr i likvida medel för de månader som prognosen avser. 
Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer i andra bolag. 
Kommunen har ingen långfristig låneskuld, men däremot hade kommunens 
fastighetsbolag 519,4 mnkr i lån per 31 december 2017.

4.1.7 Avstämning mot balanskrav

I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Helårsresultatet prognostiseras till + 19 918 tkr, innan 
justering av reavinster. Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan 
dock inte tillgodoräknas i bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Under 
perioden finns inga bokförda reavinster, så detta innebär att om prognosen infrias 
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uppfyller kommunen balanskravet.

BALANSKRAVSUTREDNING (Tkr)

Prognostiserat helårsresultat 19 918

Varav reavinster för mark- och fastighetsförsäljning - 0

BALANSKRAVSRESULTAT 19 918

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

 Helårsresultatet prognostiseras till ett överskott om 19 918 tkr. Om 
prognosen infrias kommer målet att uppnås med god marginal och uppgå till 
5,39 %. Resultatet för året prognostiseras till 4,22 % av skatter och bidrag.

Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel. 

 Detta finansiella mål förväntas att uppnås.

Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag.

 Verksamhetens nettokostnad i andel av skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras till 95,9%, vilket innebär att målet förväntas att uppnås under 
året.

Detta innebär att alla tre finansiella mål förväntas att uppfyllas vid årsskiftet!

 

4.3 Verksamheternas ekonomiska resultat 

Belopp i tkr Budget Årsprognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 92 821 92 821 0

Kultur- och 
bildningsnämnden

200 706 203 255 -2 549

Socialnämnden 153 916 153 916 0

VA-verksamheten 0 -350 350

SUMMA 447 443 449 642 -2 199

Sydnärkes IT-nämnd 0 -1 150 -1 150

4.4 Verksamhetens nettokostnad
Verksamheterna redovisar totalt ett prognostiserat budgetöverskridande om 
2 199 tkr.

4.4.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott om 350 tkr. 
Ekonomiavdelningen aviserar ett mindre överskott om 100 tkr, vilket är hänförligt till 
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en återbetalning från Sydnärkes byggnadsnämnd avseende 2017 års resultat.

Teknik- och serviceavdelningen prognostiserar ett underskott om 450 tkr. 
Måltidsverksamheten prognostiserar ett underskott gällande livsmedelskostnaden (-
500 tkr), då nytt avtal upphandlats och gjort att livsmedelspriserna ökat. 
Fordonsförvaltningen prognostiserar ett underskott (-250 tkr) gällande reparationer 
av fordon, då det under årets första fyra månader förbrukats mer än 2/3 delar av 
budgeten. Gator och vägar prognostiserar ett överskott med 300 tkr då 
kapitalkostnader beräknas blir lägre (800 tkr) och beror på att vissa 
investeringsprojekt ej hinner påbörjas i år som anslutningsväg mellan Lanna och 204 
(pågår miljö- och konsekvensbeskrivning) samt att planeringen för Fjugesta Södra ej 
är beslutad om i nuläget. Vad som däremot beräknas bli en dyrare kostnad i år är 
vinterväghållningen, som prognostiseras bli 500 tkr högre än budget.

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen lämnar en prognos i budgetbalans, men en 
koncessionsupphandling gällande ny entreprenör för Sannabadet har kostat 52 tkr 
och ryms inte inom ramen för Sannabadets budget. För att komma i balans för 
helåret får ambitionen gällande underhållet på Sannabadet minskas.

Kommundirektören har gett verksamheterna i uppdrag att ta fram förslag till 
åtgärder för att komma i balans.

Prognosen förutsätter att Kommunstyrelsens planeringsreserv (1 500 tkr), 
utvecklingsmedel (2 645 tkr) samt lönepotten (6 075 tkr) förbrukas under året.

Administrativa avdelningen, näringsliv- och utvecklingsavdelningen och 
personalavdelningen beräknar att kunna hålla budgetram.

4.4.2  VA-verksamheten

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 350 tkr. 
Överskottet beror på att investeringarna gällande Örebrovatten och Vreta 
omvandlingsområde beräknas bli fördröjda och således inte heller genererar 
kapitalkostnader motsvarande budgeterad nivå.

4.4.3  Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott om 2 549 tkr. 
Effektiviseringar har gjorts i årets budget för att klara volymökningen inom 
verksamheterna. Underskott beräknas inom förskolan och grundskolan för 
skolskjutsar. Överskott inom ledningsorganisation väger upp en del av nämnda 
underskott.

Gemensam verksamhet + 1 036 tkr; Vakanser inom ledningsorganisationen del av 
året; verksamhetsutvecklare, 2 st rektorer, 1 st förskolechef samt en kultur- och 
fritidschef ger ett överskott i form av minskade personalkostnader.

Förskola - 1 017 tkr; Förskolan prognostiserar ett underskott på ca 1 000 tkr med 
anledning av den barnökning som skett i kommunen och som inte beräknas rymmas 
inom budget fullt ut. Omfördelningar har gjorts inom förskolan till de områden som 
har den största ökningen. Statsbidrag har sökts för att minska eller bibehålla 
befintliga barngrupper och kommer användas för att öppna en avdelning i Hidinge. 
Beslut om bidraget har i skrivande stund inte fattats och alternativ finansiering 
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saknas om avslag ges.

Grundskola - 2 568 tkr; Grundskolans underskott beror på ökade kostnader för 
skolskjutsar som inte ryms i budget. I prognosen är det beräknat med en 
effektivisering på 1 000 tkr under året för detta. Grundskolans tilldelning av resurser i 
budget är förändrad för 2018 med anledning av att ingen generell uppräkning för 
volymökning skett i årets budget. En riktad förstärkning till Tulpanens skola med 
1 800 tkr bidrar till en budget i balans för Tulpanens enheter. Underskott beräknas på 
7-9 och Hidinge skola som inte har anpassat verksamheten till den nya 
budgettilldelningen. Vakanser inom elevhälsan del av året beräknas ge ett överskott 
men än så länge är det oklart om konsulttjänster behöver köpas in under hösten. 
Flertalet riktade statsbidrag har beviljats för året, bland annat lågstadie- och 
fritidshemssatsning, personalförstärkning inom specialpedagogiska insatser, 
jämlikhet inom grundskolan samt läxhjälp.

Gymnasieskolan, Vuxenutbildningen och Kultur- och fritidsverksamheten beräkar alla 
att hålla budgetram.

Det finns ett antal osäkerheter i prognosen och det är bla förskolans prognos och 
hurvida de sökta bidragen beviljas eller inte. Dessutom finns en osäkerhet kring 
kostnaderna för skolskjutsarna, då det i den egna verksamheten kräver en 
effektivisering om 1 000 tkr. Gymnasieskolan prognostiserar ett resultat i 
budgetbalans, men en osäkerhet finns kring höstens val av gymnasieplatser och där 
är kostnaderna svåra att förutspå innan de fakturerats.

4.4.4  Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett helårsresultat i budgetbalans. Trots detta beräknas 
underskott på nattenheten och individ- och familjeomsorgen. Vakanser i 
ledningsadministrationen samt en gemensam planeringsreserv täcker upp nämnda 
underskott.

Gemensamt inkl. nämnd; Under gemensamt finns budget för bland annat nämndens 
ledamöter, förvaltningsledning, LOV (lagen om valfrihet) och 
bostadsanpassningsbidrag. Underskott beräknas i budget för 
bostadsanpassningsbidraget på ca 200 tkr. Prognosen är beräknad på årets första 
fyra månader och är därmed något osäker då dessa kostnader kan variera under året. 
Nya riktlinjer för ett mer rättssäkert beviljande av bidrag har tagits fram och 
kostnaderna antas sjunka jämfört med tidigare år. Vakanser inom den gemensamma 
ledningsadministrationen, kapitalkostnader då budgeten för reinvesteringar är orörd 
i perioden och en planeringsreserv gör att det totalt sett blir ett överskott på detta 
område.

LSS och socialpsykiatri; 

LSS pers. ass, daglig vht: Överskott på assistansersättning med anledning av att 
intäkter från slutet av 2017 har bokförts på 2018 på grund av eftersläpning. 
Kostnader för ett nytillkommet assistansärende kommer därmed täckas av de högre 
intäkterna. Kastanjen och daglig verksamhet beräknas ha en budget i balans.

LSS gruppbostad, soc. psykiatri: Kostnad för extern boende placering på Sanna gård 
drar över budget då vi blivit fakturerade för en månad från 2017. Förstärkning 
nattetid i början av året på gruppbostaden ger ett underskott på personalkostnader. 
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Hyresnivån planeras att sänkas på Gruppbostaden men tack vare en intäktsbudget på 
samma nivå som för gruppbostaden på Oxelgården kommer både en retroaktiv 
sänkning till hyresgästerna samt underskottet på personalkostnader rymmas i 
budget.

Hemtjänsten; Hemtjänst har ett överskott första kvartalet. Detta kan förklaras med 
att brukare med många timmar flyttat in på särskilt boende och då har inte vakanser i 
organisationen behövt tillsättas. Än är det för tidigt att kunna räkna med ett 
eventuellt överskott vid årets slut då vårdbehovet fluktuerar under året.

HSL och nattenhet; Nattenheten har ett underskott för årets första månader. 
Anledningen är att vikariekostnaderna överstiger budget. Den högre sjukfrånvaron 
under våren bidrar till detta. Kostnaderna för ob-ersättning är fortfarande högre i 
realiteten än vad som är budgeterat. Nämnda underskott beräknas bli svårt att 
hämta in under året utan nedskärning i verksamheten och prognosen visar därmed 
på ett underskott.

Särskilt boende; Budgeten för särskilt boende beräknas vara i balans för 2018. Linden 
har haft höga personalkostnader under kvartal 1 på grund av förhöjda sjuktal men 
som balanseras av högre intäkter relaterade till god beläggning av vårdplatser både 
gällande korttidsvård och permanenta platser. Oxelgården har haft lägre matintäkter 
för första kvartalet än budgeterat, litet överskott på personalkostnader samt för 
kapitalkostnader då investeringsbudgeten för nya avdelningen B1 inte har förbrukats 
ännu.

Individ- och familjeenhet; Enheten beräknar ett överskridande av sin budget med 
1 127 tkr för 2018. Försörjningsstödet beräknas ha en budget i balans för 2018. 
Detsamma gäller för verksamheterna för insatser till vuxna. Verksamheterna för 
barnärenden beräknas få ett underskott på 1 363 tkr och beror främst på att 
kostnader för familjehemsvård och öppenvård drar över budget. När det gäller 
öppenvården har mer komplexa insatser behövt köpas externt då resurser för att 
hinna med saknas inom den egna organisationen. Del av underskottet inom 
barnärenden täcks upp av att budgeten för institutionsplaceringar inte beräknas gå åt 
samt att LSS-verksamheten beräknas få ett mindre överskott. I budgeten finns en 
planeringsreserv som delvis täcker upp ovan nämnda underskott.

4.4.5 Sydnärkes IT-nämnd

Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett underskott om 1 150 tkr, men där fördelas ett 
eventuellt underskott på alla medlemskommuner efter den fördelningsnyckel som 
finns inom nämnden. För Lekebergs kommun skulle ett underskott i den här 
storleken betyda ca 200 tkr, men detta beräknas rymmas inom befintlig budget då 
det finns avsättning för extra kommunspecifika satsningar inom IT.
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1 Inledning
Prognosrapport 1 syftar till att ge en överblick av vad som är aktuellt inom 
förvaltningen och vilken förväntad utveckling vi kan urskilja. Den första 
prognosrapporten avser perioden 2018-01-01 tom 2018-04-30 och innehåller 
följande avsnitt:

MER-styrning, politiskt fattade beslut - Här presenteras de politiskt fattade besluten 
och aktuell status. 

Mål - Här presenteras de kommunfullmäktigemål som brutits ned på nämndnivå. För 
socialnämndens del innebär det 19 indikatorer som ska mätas. Eftersom de flesta 
indikatorerna mäts i samband med KKIK finns ingen förväntad utveckling att 
presentera under detta avsnitt. Det görs dock en uppföljning av sjukfrånvaron 
månadsvis och presenteras på varje nämndsammanträde. 

Verksamhetsrapport - I detta avsnitt presenteras aktuella punkter på nationell nivå, 
förvaltningsgemensam nivå och för samtliga verksamheter. Som en avslutande del 
beskrivs arbetet med att öka frisktalen i kommunen och den aktuella statistiken fram 
till sista februari. 

Ekonomisk rapport - I den här delen har förvaltningsekonom sammanställt en 
prognos över socialnämndens ekonomiska resultat för 2018. Prognosen baseras på 
nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari 
t.o.m. april månad.
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2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut
Fattade politiska beslut

Beslut Status Kommentar

2013-05-28 § 43. 
Enhetschefen för 
Vuxenenheten (IFO) får i 
uppdrag att se över och 
revidera riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd)

Klart Riktlinjerna antogs på 
nämnden i april 2018.

2015-09-22 § 61. Uppdra åt 
förvaltningschef att ta fram 
förslag på en vård- och 
omsorgsplan för Lekebergs 
kommun avseende perioden 
2016-2030

Påbörjat Verksamhetsutvecklare 
arbetar med framtagningen 
av en vård- och omsorgsplan 
som kommer att 
presenteras för nämnden i 
november 2018. Planen 
kommer att omfatta 
perioden 2019-2030.

2015-12-14 § 84. Uppdrag 
till förvaltningschefen att 
utforma hyreskontrakten för 
LSS brukare på ett sådant 
sätt att hyresgästen kan 
byta lägenheten snarast när 
andra lägenhetsalternativ 
finns.

Påbörjat Uppdrag till enhetschefen 
inom LSS. Att tillsammans 
med LEBO se över om 
lämpliga lägenheter finns 
för boendekarriär. Inlett 
arbete med LEBO. Tillsatt en 
projektgrupp som ska ta 
fram rutiner kring 
boendekarriär. Långsiktigt 
arbete som fortgår under 
året.

2016-02-15 § 5. Uppdra åt 
förvaltningschefen att 
arbeta fram en värdegrund 
för nämndens 
verksamheter.

Klart Redovisades på nämnden i 
februari

VON 14-116. Uppdrag att ta 
fram riktlinjer för LSS. 
Uppdrag initierat i 
förvaltningen.

Påbörjat Arbetsgrupp är utsedd, men 
arbetet har ej påbörjats. 
Ställning har tagits till att 
avvakta den pågående 
utredningen om LSS från 
regeringen som beräknas 
vara klar hösten 2018.

2017-05-23 § 43. Nämnden 
har givit förvaltningschefen i 
uppdrag att se över och 
vidareutveckla 

Planerat 2018-04 fick 
verksamhetsutvecklare 
uppdraget, men har pga. 
andra mer brådskande 
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Beslut Status Kommentar

valfrihetssystem enligt LOV i 
kommunen.

projekt inte påbörjat detta 
arbete.

2017-11-06 Socialnämnden 
uppdrar till förvaltningen att 
se över kriterierna för 
utdelning av årets 
frivilliginsats. Detta ska 
återrapporteras till 
nästkommandenämnd.

Klart Nya stadgar antagna 2017-
12-14.

2017-12-14 Socialnämnden 
återremitterar riktlinjer för 
bostadsanpassning till 
förvaltningen för ytterligare 
beredning.

Klart Verksamhetsutvecklare har 
tagit fram nya riktlinjer som 
kommer upp för beslut 
2018-05-14.

2017-12-22 Ge 
förvaltningen i uppdrag att 
ingå avtal med Sanna gård 
gällande två personers 
beslut om verkställighet 
enligt LSS.

Ej påbörjat Uppdrag har ej tilldelats 
någon tjänsteperson ännu.

2017-12-22 
Förvaltningschefen och 
arbetsutskottet får i 
uppdrag att till nästa nämnd 
sammanträde ta 
framunderlag för att ge 
nämnden möjlighet att 
uppvakta lämpliga 
organisationer 
angåendekonsekvenserna 
gällande dom i mål nr 2564-
17.

Ej påbörjat Uppdrag har ej tilldelats 
någon tjänsteperson ännu.

2018-04-09. Socialnämnden 
uppdra åt socialchefen att 
utse ansvarig tjänsteperson 
som utvärderar arbetet med 
kontrollplanen, löpande 
följer upp den, säkerställer 
att rapporter skickas in 
löpande samt ansvarar för 
redovisning till nämnd.

Klart Socialchef har utsett 
verksamhetsutvecklare att 
löpande följa upp den 
interna kontrollplanen. 
Första rapporten redovisas 
för nämnden i maj.

2018-04-09. Socialnämnden 
uppdra åt socialchefen att 
utse ansvarig tjänsteperson 
som utvärderar arbetet med 
kontrollplanen, löpande 
följer upp den, säkerställer 
att rapporter skickas in 

Klart Socialchef har utsett 
verksamhetsutvecklare att 
löpande följa upp den 
interna kontrollplanen. 
Första rapporten redovisas 
för nämnden i maj.
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Beslut Status Kommentar

löpande samt ansvarar för 
redovisning till nämnd.

2.2 Mål

2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt 
och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 
hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet

Kommunfullmäktiges 
mål

Nämndm
ål

Indikator Tre
nd

Kommentar Nuvä
rde

Progn
os

Målv
ärde

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

46% 46%
Öka 
från 
50%

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

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

80% 80%
Öka 
från 
95%

Värde 
medarbetarundersökningen 
(medel)

Utgångsvärdet är 
från 2015. 4 Öka 

från 4

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas på 
ett hållbart sätt

Sjukfrånvaro Period: 2016-10-
31 - 2017-10-31  
Utgångsvärdet är 
framtaget ur 
rapport 
Årsbokslut 
sjukfrånvaro tot. 
för kommunen, 
Total 

9%
Minsk
a från 
9%
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Kommunfullmäktiges 
mål

Nämndm
ål

Indikator Tre
nd

Kommentar Nuvä
rde

Progn
os

Målv
ärde

sjukfrånvaro i 
proc. av 
arbetstid, 
Utskriftsdatum: 
2017-12-06

Nämnderna och styrelsen 
håller sin budgetram

Nämndens 
prognos för 2018 
visar en budget i 
balans

0 tkr 0 tkr 0 tkr

Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun JaLekebergs kommun 

minskar sin 
klimatpåverkan

Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun Ja Ja

2.2.2 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med 
bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla 
medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god 
vård och omsorg

Kommunfullmäktige
s mål

Nämndmål Indikator Tre
nd

Kommentar Nuvärd
e

Progn
os

Målvär
de

Andel hemtjänsttagare 
och hyresgäster som 
upplever att tillfälliga 
förändringar meddelas i 
förväg.

73%

Andelen hemtjänsttagare 
och hyresgäster som anger 
att de vet vart de ska 
vända sig med synpunkter 
och klagomål

60%

Andelen hyresgäster på 
SÄBO som anger att 
möjligheterna att komma 
utomhus är bra

55%

Andelen hemtjänsttagare 
som anger att de kan 
påverka vilka tider de får 
hjälp

49% 55% 65%

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

Hemtjänsttag
aren och 
hyresgästen 
ska uppleva 
en god och 
trygg omsorg

Andelen hyresgäster som 
upplever ett brett utbud 
av gruppaktiviteter

Linden fokuserar 
under 2018 på att 
bredda och utöka 
antalet 
gruppaktiviteter 
som finns 

58% 58% 58%
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Kommunfullmäktige
s mål

Nämndmål Indikator Tre
nd

Kommentar Nuvärd
e

Progn
os

Målvär
de

tillgängliga för våra 
hyresgäster

Andelen hyresgäster som 
upplever god trivsel i sin 
lägenhet

58%

Andel av maxpoäng 
avseende 
kvalitetsaspekter LSS 
grupp- och serviceboende

75%

Andelen deltagares 
upplevelse av meningsfull 
daglig verksamhet i 
Återbruket Andra Chansen

Verksamheten 
startade den 21 
mars 2018 i nya 
butiken. Statistik 
kan i skrivande 
stund ej redovisas.

0% 0% 75%

Serviceutbud
et inom LSS 
grupp- och 
serviceboend
e ska hålla 
hög kvalitet

Andelen av brukarnas 
upplevelse av möjlighet 
att påverka aktiviteter och 
miljö

Hasselbacken och 
Kastanjen/daglig 
verksamhet ska ha 
2 
delaktighetsslingor 
vardera per år. 
Under det första 
kvartalet har ingen 
delaktighetsslinga 
genomförts.

0 st 4 st 4 st

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst

95%
Bi-
behålla 
95%

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

85,5% 90%
Bi-
behålla 
85,5%

Väntetid för beslut om 
försörjningsstöd i dagar

Arbete pågår som 
innebär att enskilda 
kommer kunna 
ansöka om 
försörjningsstöd 
digitalt med hjälp 
av den inköpta 
roboten. 
Testkörning 
beräknas ske i 
början av hösten. I 
och med införandet 
av en digital 
ansökningsprocess 
beräknas 

17 
dagar

minska 
från 16
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Kommunfullmäktige
s mål

Nämndmål Indikator Tre
nd

Kommentar Nuvärd
e

Progn
os

Målvär
de

handläggningstider
na sjunka till 24 
timmar.

Sida 272 av 533



2018-05-11

10

3 Verksamhetsrapport
Nationellt

Vad som kan lyftas fram ur ett nationellt perspektiv är att den nya lagen om 
samverkan vid utskrivning gäller sedan den första januari i år och där planeringstiden 
för hemtagning av en patient numera uppgår till tre dagar (tidigare fem). Vid längre 
tid än tre dagar utgår ett betalningsansvar. Under det första kvartalet för i år har 
Lekebergs kommun, till följd av god samverkan och planering, helt undvikit 
betalningsansvar.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det i socialtjänstlagen ska införas en ny 
bestämmelse med innebörden att socialnämnden utöver vad som följer av 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående 
behovsprövning, således ett mycket mer förenklat förfarande mot hur det ser ut idag. 
Utredning pågår alltjämt och enligt förslaget ska den nya bestämmelsen träda ikraft 
den 1 juli 2018.

Förvaltningsövergripande

Rekrytering av en ny socialchef pågår och ansvariga för rekryteringen arbetar med att 
ta fram en kravprofil som kommer att publiceras i augusti. Därefter är målsättningen 
att förvaltningen, senast vid årsskiftet, ska ha en ny socialchef på plats. Tjänsten som 
enhetschef för HSL/nattenheten är också alltjämt vakant, men annonsen är 
publicerad och intervjuer kommer att bokas in inom kort.

En förändring av medlemmar i ledningsgruppen så att enhetschefer, 
verksamhetsutvecklare och verksamhetscontroller ingår som ordinarie medlemmar. 
En ny beredningsprocess för att öka transparensen och delaktigheten inom 
förvaltningen har också införts.

Verksamhetsuppföljning avseende brukare med mycket insatser, fattade och 
verkställda beslut, ekonomisk uppföljning av beslut samt sjukfrånvaro per enhet har 
skett månadsvis. Resultatet av sjukfrånvaron kommer att presenteras nedan.

Socialförvaltningen står inför en del utmaningar, men ett arbete med att effektivisera 
de olika verksamheterna är pågående. Implementering av nya arbetssätt som, i ännu 
större utsträckning, ska sätta individens behov i centrum, en digital medarbetare, 
framtagning av riktlinjer inom olika områden samt en översyn av budgeten är 
exempel på sådana effektiviseringar. Socialförvaltningen har även fått sin första 
vårdhund.

Gemensamt för samtliga enheter (förutom IFO) är att personalen erbjudits att 
genomföra webbutbildning för palliativ vård. Målsättningen är att samtliga ska ha 
genomfört utbildningen senast i augusti i år. Utöver detta pågår 
kompetensutveckling inom samtliga verksamheter och inom flera olika områden. 
Arbete med att öka tryggheten och delaktigheten för brukarna pågår alltjämt. Det 
kan exempelvis vara i form av mer individuellt anpassade insatser.

Arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete pågår alltjämt.

Nedan följer en kort beskrivning av övrig aktuell information inom de olika 
verksamheterna:

Särskilda boenden för äldre Linden och Oxelgården
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Linden har under januari och februari haft en normal beläggning på både 
korttidsplatser och permanenta platser. Antalet inskrivna besökare på 
dagrehabiliteringen har under kvartal ett varit 15 st. Antalet patienter som fått 
rehabiliteringsträning av hemrehabteamet har under kvartal ett varit 17 st.

Oxelgården har under första kvartalet haft en normal beläggning på korttidsplatser 
och en lägre beläggning på permanenta platser. Demensdagvården har under kvartal 
ett haft sju gäster som besöker dagvården i olika hög grad. En deltagare med 
särskilda behov har genom beslut deltagit i dagvården.

Hemtjänsten

I mars hade 117 hemtjänsttagare tillsammans 6796 besök. Uppgifter på antalet från 
samma period förra året registrerades inte i förra årets första prognosrapport. Det 
finns underlag som tagits fram tidigare som indikerar att brytpunkten för när 
hemtjänstinsatser är dyrare än en plats på ett särskilt boende är omkring 125 timmar 
per månad, varför brukare med omfattande insatser redovisas.

Fyra hemtjänsttagare hade mellan 114 och 176 timmar i mars 2018 (Jämförbara 
uppgifter finns inte tillgängliga i prognos 1 för 2017)

Antalet hemtjänsttimmar i december 2017: 2743 timmar. (Jmf december 2016: 3054 
timmar)

Antalet hemtjänsttimmar i mars 2018: 2710 timmar (Jmf mars 2017: 3060 timmar)

Hemtjänsten har, precis som vid föregående år, flera brukare med många insatser 
och dubbelbemanningar.

HSL/natt

Sjuksköterskegruppen är i dagsläget fullbemannad. Det råder överanställning i 
arbetsterapeutgruppen pga. sjukfrånvaro. I dagsläget finns tre nattfridskameror i 
drift. Tillsynsbeslut kopplat till åtgärd utesluter användning av kamera.

LSS/socialpsykiatri

På Kastanjen finns 14 lägenheter varav en används som gemensamhetslokal. Det är 
kö till lägenheterna med särskild service. Ett tätt samarbete med 
biståndshandläggarna pågår och där uppföljning av beslut sker månadsvis. Inom 
daglig verksamhet är behovet av aktiviteter stort och ett arbete med att se över nya 
dagliga verksamheter, som inte är på Kastanjen pågår. Fler är beviljade daglig 
verksamhet än vid årsskiftet. Den nya verksamheten "Andra chansen" är attraktiv och 
skapar ett högt välmående hos deltagarna.

Antalet boendeplatser på Hasselbacken är åtta stycken och fyra lägenheter med 
särskild service finns i de två flygelbyggnaderna. Socialpsykiatrins boendestödjare 
utför beviljade insatser till ett 40-tal brukare. Coachingteamets personalstyrka består 
av två handledare från socialpsykiatrin. Resterande är personal från AMI och KUB.

Individ och familj 

Under första kvartalet har en uppföljande granskning av LSS gjorts av Pwc. Den 
samlade bedömningen är att åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med de 
brister som konstaterades vid den första granskningen. En rutin har tagits fram 
mellan IFO och AMI för personer som är aktuella inom försörjningsstöd. För att 
erhålla försörjningsstöd ställs krav på individen att delta i AMI:s verksamhet. 
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Målsättningen är att individen i förlängningen ska bli självförsörjande. Just pågår 
rekryteringar eftersom det nu finns ett antal vakanta tjänster inom IFO; en kurator, 
biståndshandläggare och socialsekreterare.

Sjukfrånvaro

Precis som i föregående år pågår arbetet med att öka frisktalen i förvaltningen. 
Under första kvartalet har sjukfrånvaron till viss del varit hög och detta med 
hänvisning till influensa och magsjuka. Det finns alltjämt ett antal medarbetare som 
är långtidssjukskrivna där samarbetet med kommunens rehabsamordnare fortlöper. 
De gemensamt framtagna och beslutade åtgärder för öka frisktalen är fortfarande 
aktuella och följande insatser utförs av enhetscheferna:

Uppföljning

 Samtala om en hälsosam arbetsplats, motivera att använda 
friskvårdsbidraget på APT. 

 Uppföljning av sjukfrånvaro från chef vid olika tidpunkter genom 
telefonsamtal till den som är sjukfrånvarande. 

 Överväga att kontakta rehabiliteringssamordnare i ett tidigt skede 
 Föra dagbok över sjukfrånvaro för att se mönster. Rehabsamtal efter sjätte 

frånvarotillfället
 Punkt om sjukfrånvaro på ledningsgruppen månadsvis
 Prata sjukfrånvaro på utvecklingssamtal, oavsett hur frånvaron sett ut 
 Samverkan mellan förvaltningens enheter gällande placering av personal

Arbetsmiljö

 Kartlägga arbetsmiljön för en hel arbetsgrupp
 Arbeta aktivt med schemaläggning och semesteruttag för att skapa 

förutsättningar för återhämtning
 Att arbeta för att skapa förutsättningar för budgetering av vikarier för 

samtliga semesterdagar
 Arbetsrotation med andra arbetsplatser vid behov, anpassa arbetsuppgifter
 Ett gott samarbete och dialog mellan ledningen och medarbetarna i 

anpassningen av arbetet är viktigt
 Skapa god arbetsmiljö för att öka trivseln, verka för en god kommunikation 

på arbetsplatsen för att motverka konflikter

Utbildningsinsatser

 Att genom utbildning säkerställa kunskaperna i arbetsteknik vid olika 
arbetsmoment, exempelvis lyftteknik, för att förebygga belastningsskador

 Genomföra belastningsergonomiska analyser
 Utbildning i arbetsmiljö för chefer
 Chefsutbildning Personligt ledarskap
 Kollegiala samtal för att förebygga psykisk ohälsa
 Webbutbildningar på exempelvis APT

Statistik över sjukfrånvaro tom februari: 

Linden: 10,43 %

Oxelgården: 6,26 %
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Hemtjänsten: 10,48%.

HSL/natt: 9,99 %.

LSS/Socialpsykiatrin: 7,39 %

IFO: 5,08 %
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4 Ekonomiskrapport
Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar en budget i balans för 2018. 
Trots detta beräknas underskott på nattenheten och individ- och familjeomsorgen. 
Vakanser i ledningsadministrationen samt en gemensam planeringsreserv täcker upp 
nämnda underskott.

Gemensamt inkl. nämnd

Under gemensamt finns budget för bland annat nämndens ledamöter, 
förvaltningsledning, LOV (lagen om valfrihet) och bostadsanpassningsbidrag. 
Underskott beräknas i budget för bostadsanpassningsbidraget på ca 200 tkr. 
Prognosen är beräknad på årets första fyra månader och är därmed något osäker då 
dessa kostnader kan variera under året. Nya riktlinjer för ett mer rättssäkert 
beviljande av bidrag har tagits fram och kostnaderna antas sjunka jämfört med 
tidigare år. Vakanser inom den gemensamma ledningsadministrationen, 
kapitalkostnader då budgeten för reinvesteringar är orörd i perioden och en 
planeringsreserv gör att det totalt sett blir ett överskott på detta område.

LSS och socialpsykiatri

LSS pers. ass, daglig vht: Överskott på assistansersättning med anledning av att 
intäkter från slutet av 2017 har bokförts på 2018 på grund av eftersläpning. 
Kostnader för ett nytillkommet assistansärende kommer därmed täckas av de högre 
intäkterna. Kastanjen och daglig verksamhet beräknas ha en budget i balans.

LSS gruppbostad, soc. psykiatri: Kostnad för extern boende placering på Sanna gård 
drar över budget då vi blivit fakturerade för en månad från 2017. Förstärkning 
nattetid i början av året på gruppbostaden ger ett underskott på personalkostnader. 
Hyresnivån planeras att sänkas på Gruppbostaden men tack vare en intäktsbudget på 
samma nivå som för gruppbostaden på Oxelgården kommer både en retroaktiv 
sänkning till hyresgästerna samt underskottet på personalkostnader rymmas i 
budget.

Hemtjänsten

Hemtjänst har ett överskott första kvartalet. Detta kan förklaras med att brukare 
med många timmar flyttat in på särskilt boende och då har inte vakanser i 
organisationen behövt tillsättas. Än är det för tidigt att kunna räkna med ett 
eventuellt överskott vid årets slut då vårdbehovet fluktuerar under året.

HSL och nattenhet

Nattenheten har ett underskott för årets första månader. Anledningen är att 
vikariekostnaderna överstiger budget. Den högre sjukfrånvaron under våren bidrar 
till detta. Kostnaderna för ob-ersättning är fortfarande högre i realiteten än vad som 
är budgeterat. Nämnda underskott beräknas bli svårt att hämta in under året utan 
nedskärning i verksamheten och prognosen visar därmed på ett underskott.

Särskilt boende

Budgeten för särskilt boende beräknas vara i balans för 2018.

Linden har haft höga personalkostnader under kvartal 1 på grund av förhöjda sjuktal 
men som balanseras av högre intäkter relaterade till god beläggning av vårdplatser 
både gällande korttidsvård och permanenta platser.
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Oxelgården har haft lägre matintäkter för första kvartalet än budgeterat, litet 
överskott på personalkostnader samt för kapitalkostnader då investeringsbudgeten 
för nya avdelningen B1 inte har förbrukats ännu.

Individ- och familjeenhet 

Individ- och familjeenheten beräknar ett överskridande av sin budget med 1 127 tkr 
för 2018.

Försörjningsstödet beräknas ha en budget i balans för 2018. Detsamma gäller för 
verksamheterna för insatser till vuxna.

Verksamheterna för barnärenden beräknas få ett underskott på 1 363 tkr och beror 
främst på att kostnader för familjehemsvård och öppenvård drar över budget. När 
det gäller öppenvården har mer komplexa insatser behövt köpas externt då resurser 
för att hinna med saknas inom den egna organisationen.

Del av underskottet inom barnärenden täcks upp av att budgeten för 
institutionsplaceringar inte beräknas gå åt samt att LSS-verksamheten beräknas få ett 
mindre överskott.

I budgeten finns en planeringsreserv som delvis täcker upp ovan nämnda underskott.

Ekonomiskt resultat

Socialnämnden Budget Utfall 
180430 Årsprognos Avvikelse

Gemensamt inkl. nämnd 11 181 3 062 9 874 1 307

LSS och socialpsykiatri 36 481 11 507 36 481 0

Hemtjänsten 19 637 6 329 19 637 0

HSL och nattenhet 21 926 7 340 22 106 -180

Särskilt boende 36 475 11 851 36 475 0

Individ- och familjeenhet 28 216 9 519 29 343 -1 127

Summa 153 916 49 608 153 916 0
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:00 Multen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Inger Sundblad (Redovisningsekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §80

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3Sida 280 av 533



Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§80 - Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2018 (KS 18-502)
Ärendebeskrivning

Handlingar kommer till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Dnr: KS 18-505

Tjänsteskrivelse – Preliminära ramar för 2019

Ärendebeskrivning
I Mål- och budgetförutsättningarna som antogs av kommunstyrelsen 2018-04-12 ska 
preliminära ramar för 2018 antas av kommunstyrelsen 2018-06-04.   

Förslaget bygger på de förutsättningar som kommunstyrelsen har beslutat och som 
innebär ett resultatmål på 3 % i överskott. Kompensation ges för löne- och 
arvodesökningar, hyror, volymförändringar och redan beslutade investeringar. 

Dessutom görs ett antal tillfälliga satsningar på bland annat fortsatt arbete med 
utvecklingsmöjligheter inom välfärdsteknologi mm om 7,2 mnkr, fortsatt 
fiberutbyggnad, förstärkningar inom Kultur- och bildning och Socialförvaltningen och 
inte minst en utbildningssatsning för framtida kompetensförsörjning om 5 mnkr.

Förslaget till preliminära ramar för MER-plan 2019 är följande:
- Kommunstyrelsen 108 592 000 kr
- Kultur- och bildningsnämnden 210 519 000 kr
- Socialnämnden 160 170 000 kr

1 Bakgrund
Kommunstyrelsen har i Mål- och budgetförutsättningarna utgått från 3 % i överskott 
av skatter och bidrag för 2019. Detta innebär ett resultatkrav om ca 15 mkr utifrån 
SKLs cirkulär 18:18 som presenterades 2018-04-27.

Beräkningen bygger på att kommunen förväntas ha 7968 invånare per den 1 
november 2018 och att planåren förväntas öka med 80 invånare årligen.

Nämnderna får kompensationer för löneökning (3 %), arvodesökning (3 %), 
hyresökning (2 %) och för volymförändringar, dvs förändring i barn- och elevantal och 
förändring av antalet äldre personer. Några generella ersättningar för 
kostnadsökningar ges inte.

De gemensamma nämnder som Lekebergs kommun ingår i räknas upp med 3 %.

Utöver de redan beslutade investeringarna saknas det utrymme 2019 för nya 
investeringar. Reinvesteringar beror på 2019 års avskrivningar i förhållande till 2018 
års budgetram för kapitalkostnad, vilket varje nämnd hanterar inom sin 
internbudget. Redan beslutade investeringar får nämnderna kompensation för.

Kommunstyrelsens planeringsreserv uppgår till 1,5 mnkr.

Förslaget bygger på att VA-verksamheten är fullständigt taxefinansierad 2019.
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Satsningar som görs 2019 är:

 Fortsatt fiberutveckling, 0,4 mnkr (tom 2020)
 Förstärkning till Kultur- och bildningsnämnden, 2 mnkr (2019)
 Förstärkning till Socialnämnden - förebyggande verksamhet 2,5 mnkr (2019)
 0,5 mnkr till Familjecentral, grovt uppskattad hyra (2019)
 Utbildningssatsning för framtida kompetensförsörjning, 5 mnkr (2019)
 Utvecklingsmedel för välfärdsteknologi, utredningar, kompetensutveckling, 

7,2 mnkr (2019)

2 Slutsats

Följande preliminära ramar föreslås inför 2019 års budgetarbete:

PRELIMINÄR BUDGETRAM 2019 KS KUB SON S:A
Budgetramar för befintlig verksamhet 2018 -92 821 tkr -200 706 tkr -153 916 tkr -447 443 tkr
Tillfällig ramförstärkning 2018 - Valnämnd, utvecklingsmedel, KUB, mfl 5 145 tkr   5 145 tkr
Löneökning 2018 3% (3 månader) -288 tkr -830 tkr -932 tkr -2 050 tkr
Förväntade löneökning 2019 3% (9 månader) -6 134 tkr   -6 134 tkr
Arvoden - förväntad ökning 3% 2019 -50 tkr -19 tkr -19 tkr -87 tkr
Uppräkning - Lokalkostnader förväntad ökning 2% -136 tkr -630 tkr -493 tkr -1 258 tkr
Uppräkning - Sydnärkes lönenämnd 3% -46 tkr   -46 tkr
Uppräkning - Sydnärkes IT-nämnd 3% -190 tkr   -190 tkr
Uppräkning - Sydnärkes byggnämnd 3% -37 tkr   -37 tkr
Uppräkning - Sydnärkes miljönämnd 3% -29 tkr   -29 tkr
Uppräkning - Sydnärkes överförmyndarnämnd 3% -16 tkr   -16 tkr
Uppräkning - SKL och småkom 3% -7 tkr   -7 tkr
Uppräkning - Färdtjänst 3% -59 tkr   -59 tkr
Uppräkning - Nerikes brandkår 3% -153 tkr   -153 tkr
Kapitalkostn - Reinvestering kommunövergripande löpande invest ex 
asfaltsplan, fordon mm -194 tkr   -194 tkr

Kapitalkostn - Framtida byggnationer skollokaler -200 tkr   -200 tkr
Utvecklingsmedel; välfärdsteknologi, utredningar, kompetensutveckling -7 152 tkr   -7 152 tkr
Tillfälligt anslag KUB 2019  -2 000 tkr  -2 000 tkr
Tillfälligt anslag SON, förebyggande verksamhet   -2 500 tkr -2 500 tkr
Utbildningssatsning för framtida kompetensförsörjning 2019 -5 000 tkr   -5 000 tkr
Familjecentral, grovt uppskattad hyra -500 tkr   -500 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal (KUB)  -6 334 tkr  -6 334 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal, måltider (KS) -289 tkr   -289 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i antal äldre (SON)   -2 311 tkr -2 311 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i invånarantal, volymförändring (KS) -437 tkr   -437 tkr
SUMMA -108 592 tkr -210 519 tkr -160 170 tkr -479 282 tkr

FINANSFÖRVALTNINGEN    494 200 tkr
BUDGETERAT RESULTAT 3% AV SKATTER OCH BIDRAG    14 918 tkr
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer preliminära ramar för MER-plan 2019 till:

- Kommunstyrelsen 108 592 000 kr
- Kultur- och bildningsnämnden 210 519 000 kr
- Socialnämnden 160 170 000 kr 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
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Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
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Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur

§79 - Preliminära ramar för 2019 (KS 18-505)
Ärendebeskrivning
I Mål- och budgetförutsättningarna som antogs av kommunstyrelsen 2018-04-12 ska 
preliminära ramar för 2018 antas av kommunstyrelsen 2018-06-04. 

Förslaget bygger på de förutsättningar som kommunstyrelsen har beslutat och som innebär ett 
resultatmål på 3 % i överskott. Kompensation ges för löne- och arvodesökningar, hyror, 
volymförändringar och redan beslutade investeringar.

Dessutom görs ett antal tillfälliga satsningar på bland annat fortsatt arbete med 
utvecklingsmöjligheter inom välfärdsteknologi mm om 7,2 mnkr, fortsatt fiberutbyggnad, 
förstärkningar inom Kultur- och bildning och Socialförvaltningen och inte minst en 
utbildningssatsning för framtida kompetensförsörjning om 5 mnkr.

Förslaget till preliminära ramar för MER-plan 2019 är följande:
- Kommunstyrelsen 108 592 000 kr
- Kultur- och bildningsnämnden 210 519 000 kr
- Socialnämnden 160 170 000 kr

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer preliminära ramar för MER-plan 2019 till:

-Kommunstyrelsen 108 592 000 kr

-Kultur- och bildningsnämnden 210 519 000 kr

-Socialnämnden 160 170 000 kr.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckningar

Anette Bergdahl (S) och Berth Falk (S) deltar inte i beslutet.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Preliminära ramar för 2019 - (KS 18-505-1)
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Tjänsteskrivelse - Utvecklingsmedel 2018

Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 har Lekebergsalliansen beslutat att avsätta extra resurser till 
bland annat tekniska hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. 
Totalt finns avsatt 2 645 000 kr som utvecklingsmedel 2018.

Ansökan ska innehålla behov, syfte och resultat. Tyngdpunkten är att satsningen ska 
leda till ett effektivare arbetssätt. Ansökan ska även visa på vilken effektivitet 
och/eller ekonomisk besparing som satsningen ger. Ansökan kan avse tekniska 
lösningar som finns idag, men inte används fullt ut. Det kan handla om 
kompetensutveckling eller utredningar som leder till effektiviseringar både i form av 
tid och ekonomi.

Tidigare har fyra ansökningar beviljats om totalt 1 394 000 kronor, således finns alltså 
1 251 000 kronor kvar att utfördela. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande från medel avsatta för utveckling:

285 000 kronor till wifi-utbyggnad inom socialnämnden

8 000 kronor till teckenspråksutbildning för fyra medarbetare inom socialnämnden

110 000 kronor till förebyggande åtgärder för ungdomar inom socialnämnden

229 000 kronor till kompetensutveckling inom arbetsmarknads- och 
integrationsenheten för praktikhandledare 

110 000 kronor till kompetensutveckling inom måltidsverksamheten

509 000 kronor till ytterligare digitalisering av kommunens arkiv 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna NilssonBilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Ansökan om extra resurser för kompetensutveckling 
inom måltidsenheten

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolta medarbetare. Måltiderna i förskola, skola 
och äldreomsorg ger alla, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en 
viktig del i arbetet för jämlik hälsa. När elever trivs i skolrestaurangen och äter av 
skollunchen främjas lärande så väl som bra matvanor och god hälsa.

Måltidsenheten ansöker därför om extra resurser, enligt ”Riktlinjer för ansökan av 
utvecklingsmedel 2018”, för kompetensutveckling avseende att bygga upp en 
näringsberäknad receptbank.

Behov

Måltidsenheten har i sitt måltidspolitiska program att följa statens livsmedelsverk 
och enlighet med skollagen 2010:800. Det innebär att man ska ha näringsberäknade 
recept för förskola, skola och äldreomsorg.
Då det inte har funnits tillräckligt med kompetens så har inte receptbanken byggts 
upp.

Syfte

Syftet med receptbanken är att medarbetarna lagar mat efter ett näringsriktigt 
recept utifrån livsmedelsverkets rekommendationer, samt att samtliga 
tillagningsköken använder samma recept.

Förväntat resultat

Måltidsenheten kan säkerhetsställa att man tillagar näringsriktig mat genom att 
använda recept.
 
Ansökan 

Ansökan avser extra resurser om 110 000  kr ink PO – kostnader för att en 
medarbetare ska kunna jobba enbart med detta under 3 månader mellan
september – november

Anna Bilockrorsson
Måltidschef
Teknik och service 
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Projektbeskrivning – arbetsmodell för förebyggande 
arbete bland ungdomar i Lekbergs kommun

Bakgrund / Behov

”En liten insats till många har en större preventiv effekt än omfattande insatser till några få” 
(Preventiva paradoxen)

Likt citatet visar flera studier på vikten av tidigt upptäcka riskbruk och missbruk bland 
ungdomar. Det för att kunna erbjuda rätt hjälp för att minska risken för att ungdomen ska 
utvecklas ogynnsamt och eventuellt utveckla ett missbruk.

På uppdrag av socialnämnden har Individ- och familjeomsorgen (IFO) fått i uppgift att 
påbörja ett förebyggande arbete kring ungdomar och missbruk i Lekebergs kommun. Utifrån 
Socialnämndens MER-plan 2018-2019 framgår det också att Socialnämnden tillsammans 
med Kultur- och bildningsnämnden har ett gemensamt ansvar för att samordna insatser för 
barn och familjer som är aktuella inom båda nämnderna. 

Efter att ha tagit del av de arbetsmodeller som bland annat Arboga kommun (ODIN-
modellen) och Falu kommun (Skottlandsmodellen) arbetar utifrån har en egen version av 
arbetsmodellen arbetats fram och anpassats utifrån läget- och behovet vi ser i Lekebergs 
kommun. 

Ekonomisk beräkning

Planen är att två av IFO:s medarbetare ska arbeta med projektet. Den ena av medarbetarna 
har en grundtjänst på 100% och bedöms kunna arbeta med projektet inom ramen för 
tjänsten. Den andra medarbetaren har en grundtjänst på 80%, en utökning av tjänsten på ca 
20 % bedöms vara nödvändig. 

Kostnaden för utökning av tjänst beräknas uppgå till 102 000 kr/år inklusive sociala avgifter. 
Därutöver tillkommer kostnad för inköp material för att kunna utföra drogtester om 8 000 
kronor. 

Ansökan om projektmedel uppgår sålunda till 110 000 kr.

Uppstarten av modellen förväntas ske med hjälp projektmedel. Intentionen är att 
finansieringen av modellen därefter ska tas in i budgetarbetet.  
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LEFA (Lekebergs kommuns förebyggande arbete) 

LEFA är en arbetsmodell som bygger på samverkan mellan skolans åk 7-9 och socialtjänsten 
på flera sätt. Det övergripande syftet är att LEFA ska bidra till att tidigt upptäcka ungdomar 
som på grund av sitt beteende riskerar att hamna i missbruk/beroende. Det i sin tur ska 
underlätta för att ge ungdomen och dennes föräldrar rätt stöd och hjälp i ett tidigt skede. 

Organisation 

Socialtjänsten i Lekebergs kommun har en utredningsenhet där man utreder alla barn- och 
ungdomsärenden. Om man där bedömer behov av någon form av stödjande insats för 
barnet/ungdomen eller dennes familj kan ett uppdrag skickas socialtjänstens öppenvård.
LEFA modellen möjliggör för skolan, vid oro gällande alkohol och/eller narkotika, att 
kontakta LEFA direkt utan att de först måste gå via utredningsenheten. Om LEFA ser ett 
behandlingsbehov överlämnas ärendet till utredningsenheten för utredning och under 
utredningstiden till öppenvården för stödinsatser.

LEFA gruppen består av socialtjänstens öppenvårdsbehandlare och en särskilt ansvarig 
socialsekreterare på socialtjänstens barn- och ungdomsutredningsenhet.
Ansvarig representant från skolan är företrädesvis skolans kurator. 

Syfte

Namn-modellen innehåller flera delar;
 Orosmöten (beskrivs närmare nedan)
 Utbildning av skolpersonal, fritidspersonal och föräldrar

LEFA personal bör minst en gång per termin möta skolpersonal, fritidsledare och 
föräldrar för att utbilda och informera om bland annat anmälningsskyldigheten, 
tidiga tecken på missbruk och olika narkotika klassade preparat. 

 Information till ungdomar
- LEFA ska informera ungdomar bland annat om hur socialtjänsten arbetar och 

vilket stöd- och hjälp de kan få, samt erbjuda dem att alltid få vara anonym i 
kontakten med LEFA när det gäller oro för exempelvis en kompis. Tanken är 
också att ungdomar ska få kunskap om vad missbruk och beroende är, vad 
konsekvenserna av att dömas för narkotikabrott kan bli. 

 LEFA ska främja och samordna ett nätverk av socialsekreterare, polis, kuratorer, 
föreningslivet, fritidsledare och fältassistenter. Samverkansgruppen ska ha som 
målsättning att träffas minst en gång per termin med syfte att diskutera 
ungdomsfrågor och prevention.  
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Mål / Resultat

Målen med arbetsmodellen är att;
 Tidig upptäckt av riskbruk och missbruk för att kunna sätta in rätt insatser
 Att kartlägga behovet av insatser för denna målgrupp inom Lekebergs kommun
 Att skapa en välfungerande samverkan mellan socialtjänst och skola
 Att öka kunskapen om alkohol och narkotika hos skolpersonal och föräldrar
 Att ge ungdomar ökad kunskap om hur socialtjänsten arbetar och göra socialtjänsten 

mer tillgänglig för ungdomar och deras föräldrar. 
 Minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar samt förhindra/minska bruk av 

narkotika

Orosmöten

När det bland skolpersonal uppstår en oro runt en elev gällande narkotikaanvändande, ett 
destruktivt alkoholdrickande eller annat riskbeteende kontaktar skolan 
öppenvårdsbehandlare i LEFA  gruppen. Skolans oro kan baseras på exempelvis diverse 
tecken eller att ett rykte cirkulerar. 
Öppenvårdsbehandlare i LEFA gruppen är den som är delaktig i orosmötena.

I det här skedet kan skolan rådfråga öppenvårdsbehandlare i LEFA gruppen utan att berätta 
vad eleven heter. Detta för att inte bryta mot den sekretess som råder mellan skola och 
socialtjänst.
Om LEFAs personal gör bedömningen att oron är allvarlig ska skolan omgående upprätta en 
anmälan till socialtjänsten. 

Gör skolan och LEFAs personal istället en gemensam bedömning om att de tecken skolan 
beskriver är något oklara kan man enas om att en observationsperiod behöver ske. 
Observationstiden kan variera från 1-14 dagar beroende på graden av oro. 
Under observationstiden får skolpersonal observera hur frånvaron sett ut, hur eleven 
fungerar på skolan, om eleven uppträder påverkat, om eleven bytt kompisar eller förändrats 
i sitt sätt att vara. Under observationstiden finns LEFA med, företrädesvis på telefon, som 
”bollplank” om skolan så önskar.

Om oron efter observationsperioden kvarstår eller har stärkts, alternativt har varit tydlig från 
början, sammankallar skolan till ett möte. Eleven, dennes föräldrar, skolpersonal och LEFAs 
personal kallas via telefon.
När skolan kontaktar eleven och föräldrarna för kallelse är det viktigt att inte prata om att 
oron för eleven har med alkohol/narkotika att göra. Om föräldrarna är påstridig och vill veta 
anledningen till mötet ska skolan ändå bara förmedla att det finns en oro för skolsituationen. 
Det är önskvärt att skolan ringer föräldrar så kort tid som möjligt innan oros-mötet så att 
ungdomen inte ges chans att ”ligga lågt” innan vilket exempelvis skulle kunna försvåra 
möjligheter att finna narkotika vid ett urinprov. Orosmötet bör ske så tidigt efter helg som är 
praktiskt möjligt.
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Skolpersonal håller i mötet och berättar om den oro de har och som är anledningen till att 
orosmöte hålls.  LEFA beskriver sin roll och syftet med varför de närvarar. Eleven och 
föräldrar ska ges möjlighet att bemöta uppgifterna och oron.

För att göra det så lätt som möjligt för eleven att påvisa om hen har använt narkotika eller 
inte erbjuder LEFA eleven att lämna ett urinprov. I samband med att eleven och dennes 
närvarande vuxna godkänner att lämna urinprov påtalas också att skolan kommer att få ta 
del av provresultatet.
Urinprovtagningen görs på hos socialtjänstens öppenvård helst i direkt anslutning till mötet, 
alternativt senare samma dag. 

Vid påvisat positivt urinprov lämnar LEFA personalen en aktualisering/anmälan till 
utredningsenheten på socialtjänsten och informerar eleven, föräldrarna och skolan om att 
det görs. Skolan får omgående återkoppling från LEFA om vad urinprovet visat.
Framkommer annan oro bedömer LEFA personal om aktualisering ska lämnas till 
utredningsenheten.
Skolan behöver inte vidta några ytterligare åtgärder vad gäller anmälan till socialtjänsten då 
deras ansvar gällande anmälningsskyldighet är uppfylld då LEFA är delaktiga.

LEFA erbjuder fortsatta urinprovslämningar och samtal en tid framöver tills eleven blir 
drogfri eller tills eventuell annan behandling beslutas av utredningsenheten. 
Skolan agerar vid ett positivt prov utifrån de direktiv som finns och ser till att eleven får den 
undervisning denne har rätt till på det sätt som är lämpligast under rådande förhållanden.

Handlar problematiken om alkohol, och det är uppenbart att eleven inte är alkoholpåverkad 
i skolan, blir orosmötet istället att mer handla om själva oron. Även i sådana fall tar LEFA det 
ansvar som åligger socialtjänsten och skolan får fortsättningsvis återkoppling om vad som 
sker runt eleven behandlingsmässigt.

Fjugesta 2018-04-26

Linnèa Jaanus Tina Jansson
socialsekreterare Enhetschef

Ida Husa                                                                                Anders Johansson 
Teamledare                                                                          Kurator 
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Bakgrund
Socialförvaltningens behov presenteras i detta dokument utifrån en samlad bild som gjorts i hela 
förvaltningen. Vi i socialförvaltningen menar att tekniska hjälpmedel kommer att ge oss både ökad 
kvalité, effektivitet och delaktighet bland brukare och i personalgruppen och i allra högsta grad bidra till 
att vi blir en attraktivare arbetsgivare. 

Vi menar dock att det s.k. undersystemet, så som fiberanslutningen till byggnader och fullt fungerade 
wifi är ett måste för att välfärdsteknologin ska få full effekt. Under de välfärdskonferenser vi deltagit på, 
så har flera experter inom området tydligt framfört argumentet att mobilanslutningar, 2 g nät osv inte 
kommer fungera när tekniken ska användas fullt ut. I den rekommendation som vi fick från ”Sätt ljus 
på natten” så menade Kjell Thuné från SKL att kommuner som ska lyckas fullt ut behöver se över 
helhetslösningar. Vi har valt ut några delar vi finner viktigast i denna satsning.

Investering wi-fi:

1. Syfte: 

För att vi ska kunna bedriva verksamheten i förvaltningen, så behöver vi ha fungerande wifi i 
samtliga verksamheter. Ipads och telefoner och annan välfärdsteknologi behöver uppdateras 
för att vara effektiva. För att kunna möta leverantörernas uppdateringar och utveckling i 
framtiden är det ett måste att wifi fungerar optimalt. Nuläge:

 Kastanjen: Behöver investeras

 Hemtjänst. Behöver investeras 

 Linden: Behöver investeras 

 Oxelgården: A huset behöver investeras

 Hasselbacken: Fungerar

 IFO: Fungerar

2. Resultat: 

En investering i ett fungerande Wifi i förvaltningen medför att vi undviker dyra mobila 
uppkopplingar i framtiden. Det resulterar även i att vi på ett effektivt sätt kan koppla upp mot 
internet och exempelvis kunna delta på konferenser genom Skype eller videosamtal. 
Telefoner och Ipad och andra välfärdsteknologi kan på ett effektivt sätt användas på utan att 
bekymra sig om osäkra mobila uppkopplingar. 

3. Kostnader:
Vid framtagandet av ansökan har endast offert avseende WIFI på Oxelgårdens A-hus tagits fram. 
Kostnaderna för detta uppgår enligt offert till 47 000 kr. Kontakt har tagits med IT-avdelningen som 
inventerat samtliga verksamheter och konstaterat att 49 enheter för WIFI behöver sättas upp. 
(Kastanjen 20 st, Oxelgården 15 st, Linden 10 st, Hemtjänsten 4 st). Priset per enhet är ca 7 000 kr. 
Den totala kostnaden uppgår till totalt inklusive Oxelgården om 285 000 kr. 
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Investering nattfridskameror:

1. Syfte:
Att investera i nattfridskameror på våra två Säbo, LSS Hasselbacken och hemtjänst, syftar till att 
redan nu kunna göra investeringar som gör att vi om några år klarar den ökade vårdtyngden. En 
dialog med IT är redan igång och vi har idéer på hur teknologin skulle kunna användas. Vi menar 
också att investeringen skulle kunna göra omgående och få snabb effekt om det görs parallellt 
med Wifi investering. Behovet i förvaltningen är att hälften av vårdplatserna/lägenheterna samt 20 
st. till hemtjänst.

2. Resultat: 
Personalen kommer kunna göra andra arbetssysslor på natten då de inte behöver gå ronder eller 
vara i brukarnas rum i onödan.

Arbetsbelastningen dagtid kommer vara mindre eftersom nattpersonalen genomfört dessa sysslor 
under natten.

Brukarens integritet ökar eftersom de ej blir störa i onödan och självständigheten bevaras 
dessutom

Tillämpning av kameror medför ökad säkerhet för personalen, exempelvis vid risk för överfall. 
Eventuell jour som tillämpas idag kan komma att ersättas eller dras ned i omfattning eftersom 
övervakning kan ske på annat sätt.

3. Kostnad 
Det ekonomiska underlag som kan presenteras är kostnaderna för de nattfridskameror som finns i 
verksamheterna idag. För dessa kameror betalas en leasingavgift med omfattningen 1 500 kr per 
månad. Ovanstående behov innebär att totalkostnaden för 30 kameror skulle uppgå till 45 000 kr 
per månad och 540 000 kr per år. 

Efter kontakt med Phoniro Systems AB som är leverantörer av vårt befintliga avtal gällande 
nyckelfri hemtjänst har vi mottagit en offert där det framkommer att en kommunlicens skulle 
uppgå till 4500 kr per månad och 400 kr per kamera. 

Kompetensutveckling E Learning:

1 Syfte:
Utbudet är enormt i de E -Learning utbildningar som finns tillgänglig att söka. Inom 
förvaltningen har vi investerat och har snart goda möjligheter till att exempelvis delta på via 
videokonferenser. På samma sätt här är ett fungerande wifi nödvändigt för att det ska vara 
möjligt att delta via länk på nätet. Syftet med att vi söker stöd för att kunna genomföra 
utbildning via E Learning är att vi slipper skicka våra anställda på dyra utbildningar och med 
övernattning. Som exempel finns säkra lyft som utbildning via webben. 

4. Resultat: 
Personalen kan kompetens höjas utan att fysiskt behöva närvara på utbildningar. Detta sparar 
oss pengar.

Sida 298 av 533



Vi kan erbjuda våra anställda som vi annars kanske skulle förlorat till andra kommuner 
utbildningar som är webbaserade. Kompetensen stannar då kvar i kommunen.

Utbildningar som säkra lyft och liknande medför att sjukskrivningar minskar eftersom 
personalen skadar sig mindre. 

Kompetensutveckling Teckenspråksutbilda personal:

1. Syfte:
En svårrekryterad grupp är teckenspråkskunnig personal. På grund av att det är så svårt 
att rekrytera personal med den kompetensen, så har konsekvensen blivit att 
övertidsersättning för ordinarie personal ökat. Att öka kompetensen hos personal som 
idag inte har teckenspråk, skulle möjliggöra att kompetensen sprids och övertidsersättning 
i större grad kan undvikas.

2. Resultat: 
Mindre övertidsersättning i personalgruppen.

Sjukfrånvaron minskar eftersom inbeordring inte blir lika aktuell när fler kan dela på tiden 

3. Kostnad
Utbildningskostnaden är 2 000 kr per person och omfattar fyra personer. Någon ytterligare 
information har förvaltningen inte lyckats få fram.  Ansökan för teckenspråksutbildning 
omfattar alltså totalt 8 000 kr.
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Ansökan om utvecklingsmedel 2018 - AMI 180503

Bakgrund och behov
Kompetensförsörjningsbehovet i kommunens verksamheter är en mycket angelägen 
fråga att arbeta med på olika sätt. Ett sätt att arbeta med frågan är att fördjupa 
samverkan kring målgruppen som just nu står utanför arbetsmarknaden. 

Just nu befinner vi oss i en situation där kompetensförsörjningsbristen blir allt mer 
påtaglig samtidigt som vi har en grupp individer som har en svag ställning på 
arbetsmarknaden. AMI samverkar med Arbetsförmedlingen och IFO för att förbereda 
och matcha individer till arbetsmarknaden genom studier och/eller arbete. För att gå 
vidare mot studier eller arbete är praktik ett verkningsfullt instrument att använda 
sig av. För att kunna göra detta arbete med större kvalitet, kunskap och bättre 
resultat är kompetensutveckling för praktikhandledare i verksamheterna en viktig 
del.

I ”Värmlandsmodellen” med Sunne kommun som exempel har man med framgång 
använt sig av denna kurs som vänder sig till medarbetare ute i verksamheterna, där 
man kan få kunskap som medarbetare i kommunen om t.ex. arbetsledarskap, 
struktur för mottagande uppföljning och planering, KASAM, språkutvecklande 
arbetsplats samt kulturella skillnader.

Kursen arrangeras av ett företag som heter A till Ö Företagsutveckling AB, och den är 
normalt en två dagars utbildning men kan även anpassas till en dag. Den har ett 
grundkoncept som innehåller ovan beskrivna moment men även dessa kan anpassas 
till viss mån efter de lokala behoven. Se bilaga för mer utförlig information utifrån 
kursen som arrangerats i Värmland.

Prisförslag från kursanordnare ser ut som följande:

”1 dagarskurs: 18 000 kr + reseersättning 45 kr/mil. Max 16 deltagare är mitt förslag.

2 dagarskurs: 30 000kr + reseersättning och logi om ni vill att vi ska vara kvar, d.v.s. 
om ni är på t.ex. en konferensanläggning och vill vi ska vara kvar.”

Tankarna kring denna ansökan är förankrad i KuBs och SoFs ledningsgrupper samt på 
Teknik och Serviceavdelningen som ställer sig bakom denna.

Utvecklingsmedlens syfte
Syftet är att genom denna kompetensutveckling kunna utbilda ett antal 
praktikhandledare i Lekebergs kommun som kan effektivisera arbetssättet kring 
arbetssökande och bidra till att kompetensförsörjningsbehovet i kommunen minskar 
samt att arbetssökande medborgare i kommunen får ett utökat stöd i deras väg mot 
arbete eller studier. 
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Resultat
Resultatet som vi vill få ut genom denna kompetensutveckling är att kunna öka 
kvaliteten under praktiken och därigenom kunna få fler individer i arbete eller studier 
och på det sättet bidra med kompetensförsörjningsbehovet samt minska antalet 
personer i utanförskap. Ett annat resultat av detta är att färre individer behöver söka 
försörjningsstöd och därmed minska kommunens framtida kostnader.

Ett räkneexempel på detta kan se ut som följande:

En individ som idag har försörjningsstöd på c:a 8000kr/månad får genom en 
praktikplats ett arbete eller ett intresse för arbetet som gör att denne börjar studera. 
Detta ger en besparing på c:a 8000kr/månad för kommunen eller 96 000kr/år.

Om fem individer går vidare till arbete eller studier på detta sätt ger det en besparing 
på 480 000kr/år.

Om 10 individer går vidare så blir besparingen 960 000kr/år.

Ansökan om medel

Kostnad för en tvådagarskurs för 15 deltagare
Två dagars kurs 30 000kr/ 15 deltagare = 2000kr/deltagare
Logi för två kursanordnare = 1800 x 2 = 3600kr för en natt 
Reseersättning 50 mil x 25kr = 1250kr
Vikariekostnad: 61 200kr
Totalt: 96 050kr

Kostnaden för att erbjuda denna kurs vid två tillfällen för totalt 30 deltagare blir då:

96 050kr x 2 = 192 100kr

Om vi skulle inkludera extern konferenssal samt lunch för deltagare och 
kursanordnare blir kostnaden för detta c:a:

400kr/st för dagkonferens x 2 dagar = 800kr/st
800 x 17 (deltagare samt anordnare) = 13600kr
13600 x 2 tillfällen = 27 200kr

Inklusive dagspaket för konferens blir kostnaden:

192 100kr + 27 200 = 219 300kr

Oförutsedda utgifter: 10 000kr

För att kunna genomföra denna kurs ansöker vi totalt om:

Totalt: 229 300kr

Lekebergs kommun 

Per Gustafsson, enhetschef AMI
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Dnr: KS 18-437

Svar på revisionsrapport avseende VA-verksamheten

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun har gett PwC i uppdrag att 
granska kommunens VA-redovisning. Syftet med granskningen är att undersöka om 
kommunstyrelsen har säkerställt den interna kontrollen för redovisningen av 
kostnader och intäkter för VA-verksamheten är tillräcklig. Granskningen ska besvara 
följande revisionsfrågor:
1. Är den interna kontrollen i redovisningen av VA-verksamheten tillräcklig?
2. Är redovisningen korrekt och tillförlitlig?
3. Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande?

Revisionsrapporten visar att den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen 
delvis har säkerställt att den interna kontrollen för redovisning av kostnader och 
intäkter för VA-verksamheten är tillräcklig.

Revisionsrapporten lämnar dessutom några rekommendationer som Lekebergs 
kommun är i stort sett ställer sig bakom. Kommunen kommer att arbeta med att 
dokumentera rutiner, införa redovisningsprinciper och upprätta riktlinjer. 
När det gäller aktivering av investeringar, så anses inte rimligt att genomföra 
aktivering vid fler tillfällen än idag, då detta medför en ökad arbetsinsats och det 
skulle inte motsvara nyttan för kommunens ekonomistyrning. En bedömning görs 
dock vid varje bokslut och kommentarer sker om avvikelse från gällande 
rekommendationer.

1 Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun har gett PwC i uppdrag att 
granska kommunens VA-redovisning. Syftet med granskningen är att undersöka om 
kommunstyrelsen har säkerställt den interna kontrollen för redovisningen av 
kostnader och intäkter för VA-verksamheten är tillräcklig. Granskningen ska besvara 
följande revisionsfrågor:

1. Är den interna kontrollen i redovisningen av VA-verksamheten tillräcklig?
2. Är redovisningen korrekt och tillförlitlig?
3. Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande? 

1.1 Resultat av granskningen
Granskningen lämnar följande svar:

Är den interna kontrollen i redovisningen av VA-verksamheten tillräcklig?

- Revisionen bedömer den interna kontrollen som delvis tillräcklig. Revisionen 
grundar denna bedömning på att ordinarie intern kontrollplan används för 
hantering av leverantörsfakturor m.fl. rutiner. Rutinen för anslutningsavgifter 
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Dnr: KS 18-437

är inte dokumenterad och man har upptäckt vissa brister i samband med 
egen kontrollen. Detta tyder på att kontrollen har fungerat under 2017.

Är redovisningen korrekt och tillförlitlig?

- Revisionen bedömer att uppgifterna i redovisningen delvis är 
korrekt/tillförlitlig. Den största bristen är att kommunen ännu inte har gått 
över till komponentavskrivning. Större investeringar har gjorts främst under 
2016. Verksamheten har ett eget bankkonto för löpande intäkter. Det finns 
ingen reglering av hur den skuld som verksamheten har till Lekebergs 
kommun och som inte avser anläggningstillgångar ska regleras. Det är tillåtet 
att föra skattemedel till verksamheten, men inte tvärtom. Redovisningen av 
anslutningsavgifterna bör ses över och periodisering ske.

Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande?

- Revisionen bedömer att uppgifterna i redovisningen delvis är aktuella, 
fullständiga och rättvisande. Revisionen grundar denna bedömning på att 
vissa uppgifter endast aktualiseras vid delår och årsredovisningen. Detta bör 
ses över, särskilt när omfattningen av investeringar ökar. Dessutom sker 
ingen komponentavskrivning. Översyn av redovisningen av 
anslutningsavgifter bör göras, så att denna periodiseras i rimlig omfattning.

2 Analys
Revisorerna lämnar följande rekommendationer:

 Dokumentera befintliga rutiner gällande tex anslutningsavgifter och anmälan 
till Sydnärkes kommunalförbund av nya abonnenter.

Svar: Lekebergs kommun håller helt med om att rutinerna bör dokumenteras. Teknik- 
och serviceavdelningen kommer under 2018 att dokumentera nuvarande rutiner 
gällande anslutningsavgifter och rutiner för när abonnenter ansluts till VA-nätet.

 Periodisering av anslutningsavgifter sker och en översyn av 
exploateringsredovisningen görs.

Svar: Periodisering av anslutningsavgifter sker from 2018. När det gäller översyn av 
exploateringsredovisningen, så kommer kommunen under hösten 2018 att upprätta 
riktlinjer för detta.

 En övergång till komponentavskrivning genomförs och samtidigt bör en 
översyn göras om aktivering ska ske vid fler tillfällen under året.

Svar: Kommunen har genom ekonomiavdelningen redan påbörjat ett arbete både 
med att införa komponentavskrivning och i samband med detta uppdatera 
riktlinjerna för investeringsredovisningen och tillhörande riktlinjer för 
komponentavskrivning. 
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En bedömning görs dock att den aktivering som idag görs vid delårs- och 
helårsbokslut är tillräcklig. Det anses inte som rimligt att genomföra en aktivering 
varje månad, då detta skulle medföra en ökad arbetsinsats om ca 15 % i månaden för 
ekonomiavdelningen. Med tanke på Lekebergs kommuns storlek och investeringarnas 
omfattning, så skulle detta i dagsläget inte tillföra motsvarande värde för 
kommunens ekonomistyrning. Kommunen gör en bedömning vid varje bokslut och 
kommenterar avvikelse från gällande rekommendationer.

3 Slutsats
Lekebergs kommun är i stort sett eniga med revisorerna och kommer arbeta med att 
dokumentera rutiner, införa redovisningsprinciper och upprätta riktlinjer. 

När det gäller aktivering av investeringar, så anses inte rimligt att genomföra 
aktivering vid fler tillfällen än idag, då detta medför en ökad arbetsinsats och det 
skulle inte motsvara nyttan för kommunens ekonomistyrning. En bedömning görs 
dock vid varje bokslut och kommentarer sker om avvikelse från gällande 
rekommendationer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som svar på revisionsrapport gällande VA-
verksamheten.

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén Anna Bilock Mats Turesson
Kommundirektör Ekonomichef Teknisk chef
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Yttrande över revisionsrapport gällande VA-
verksamheten
Revisionsrapporten visar att den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen 
delvis har säkerställt att den interna kontrollen för redovisning av kostnader och 
intäkter för VA-verksamheten är tillräcklig. Revisionen grundar detta på tre 
kontrollmål och att det finns några delar som behöver ses över. 

De tre kontrollmålen och revisonens bedömning är:

1. Är den interna kontrollen i redovisningen av VA-verksamheten tillräcklig?
- Revisionen bedömer den interna kontrollen som delvis tillräcklig. 

Revisionen grundar denna bedömning på att ordinarie intern 
kontrollplan används för hantering av leverantörsfakturor m.fl. rutiner. 
Rutinen för anslutningsavgifter är inte dokumenterad och man har 
upptäckt vissa brister i samband med egen kontrollen. Detta tyder på att 
kontrollen har fungerat under 2017. Rekommendationen är att 
dokumentera befintliga rutiner gällande tex anslutningsavgifter och 
anmälan till Sydnärkes kommunalförbund av nya abonnenter.

2. Är redovisningen korrekt och tillförlitlig?
- Revisionen bedömer att uppgifterna i redovisningen delvis är 

korrekt/tillförlitlig. Den största bristen är att kommunen ännu inte har 
gått över till komponentavskrivning. Större investeringar har gjorts 
främst under 2016. Verksamheten har ett eget bankkonto för löpande 
intäkter. Det finns ingen reglering av hur den skuld som verksamheten 
har till Lekebergs kommun och som inte avser anläggningstillgångar ska 
regleras. Det är tillåtet att föra skattemedel till verksamheten, men inte 
tvärtom. Redovisningen av anslutningsavgifterna bör ses över och 
periodisering ske. Rekommendationen är att periodisering av 
anslutningsavgifter sker och en översyn av exploateringsredovisningen 
görs.

3. Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande? 
- Revisionen bedömer att uppgifterna i redovisningen delvis är aktuella, 

fullständiga och rättvisande. Revisionen grundar denna bedömning på att 
vissa uppgifter endast aktualiseras vid delår och årsredovisningen. Detta 
bör ses över, särskilt när omfattningen av investeringar ökar. Dessutom 
sker ingen komponentavskrivning. Översyn av redovisningen av 
anslutningsavgifter bör göras, så att denna periodiseras i rimlig 
omfattning. Rekommendationen är att övergång till 
komponentavskrivning genomförs och samtidigt bör en översyn göras om 
aktivering ska ske vid fler tillfällen under året.
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Kommunen kommer genom teknik- och serviceavdelningen under 2018 att 
dokumentera nuvarande rutiner gällande anslutningsavgifter och när abonnenter 
ansluts till VA-nätet.

Kommunen har genom ekonomiavdelningen redan påbörjat ett arbete både med att 
införa komponentavskrivning och i samband med detta uppdatera riktlinjerna för 
investeringsredovisningen och tillhörande riktlinjer för komponentavskrivning. 

En bedömning görs dock att den aktivering som idag görs vid delårs- och 
helårsbokslut är tillräcklig. Det anses inte som rimligt att genomföra en aktivering 
varje månad, då detta skulle medföra en ökad arbetsinsats. Med tanke på Lekebergs 
kommuns storlek och investeringarnas omfattning, så skulle detta i dagsläget inte 
tillföra motsvarande värde för kommunens ekonomistyrning. Kommunen gör en 
bedömning vid varje bokslut och kommenterar avvikelse från gällande 
rekommendationer.

När det gäller översyn av exploateringsredovisningen, så kommer kommunen under 
hösten 2018 att upprätta riktlinjer för detta.

I och med redovisade åtgärder och synpunkter anser kommunstyrelsen att 
revisionsrapporten är besvarad och åtgärdad.

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:00 Multen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Inger Sundblad (Redovisningsekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §76

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur

§76 - Svar på revisionsrapport avseende VA-verksamheten (KS 
18-437)
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun har gett PwC i uppdrag att granska 
kommunens VA-redovisning. Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen 
har säkerställt den interna kontrollen för redovisningen av kostnader och intäkter för VA-
verksamheten är tillräcklig. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

1. 1. Är den interna kontrollen i redovisningen av VA-verksamheten tillräcklig?

2. 2. Är redovisningen korrekt och tillförlitlig?

3. 3. Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande

Revisionsrapporten visar att den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har 
säkerställt att den interna kontrollen för redovisning av kostnader och intäkter för VA-
verksamheten är tillräcklig.

Revisionsrapporten lämnar dessutom några rekommendationer som Lekebergs kommun är i 
stort sett ställer sig bakom. Kommunen kommer att arbeta med att dokumentera rutiner, införa 
redovisningsprinciper och upprätta riktlinjer. 
När det gäller aktivering av investeringar, så anses inte rimligt att genomföra aktivering vid 
fler tillfällen än idag, då detta medför en ökad arbetsinsats och det skulle inte motsvara nyttan 
för kommunens ekonomistyrning. En bedömning görs dock vid varje bokslut och 
kommentarer sker om avvikelse från gällande rekommendationer.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet som svar på revisionsrapport gällande VA-verksamheten.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport gällande VA-verksamheten - (KS 18-437-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-437-1.1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-437-1)
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Justerare signatur

 Yttrande över revisionsrapport gällande VA-verksamheten - (KS 18-437-3)
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Begäran från kultur- och 
bildningsnämnden om 
tilläggsanslag för 2018
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Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:30 Multen, kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Agneta Birgersson (rektor )
Eva Nygren (rektor)
Tomas Andersson (rektor)
Ann-Christine Soting (förskolechef)
Angelica Bergman (förskolechef)
Emma Godlund (tf.kultur- och fritidschef/fritidsutvecklare)
Esko Söderberg (S) (politisk lärling)
Therese Larsson (C) (politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §36

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Jonas Hansen (KD)
Linda Hallén (S)
Gerry Milton (SD)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Diana Olsén (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter 
Linnéa Hägglöf (M)
Jette Bergström (S)  ersätter Ing-Britt Fransson-
Karlsson (S)
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Protokoll 2018-05-15

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Datum för överklagan 2018-05-16 till och med 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§36 - Begäran om tilläggsanslag från kommunfullmäktige (KUB 
18-467)
Ärendebeskrivning

Håkan Söderman föredrar ärendet avseende att kultur- och bildningsnämnden begär 
tilläggsanslag för budgetåret 2018.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämndens behandling av ärendet
Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att kultur- och bildningsnämnden begär ett tilläggsanslag hos 
kommunfullmäktige om 2 miljoner för budgetåret 2018, detta med anledning av att barn- och 
elevantalet ökat markant sedan budgetramarna antogs av kommunfullmäktige §69 2017-11-
27.

Propositionsordning

Ordförande Håkan Södermans (M) frågar om nämnden ställer sig bakom Håkan Södermans 
(M) yrkade och finner att nämnden gör så.

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. begär ett tilläggsanslag hos kommunfullmäktige om 2 miljoner för budgetåret 2018, detta 
med anledning av att barn- och elevantalet ökat markant sedan budgetramarna antogs av 
kommunfullmäktige §69 2017-11-27,

2. justerar ärendet omedelbart.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:00 Multen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §93

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur

§93 - Begäran från kultur- och bildningsnämnden om 
tilläggsanslag för 2018 (KS 18-532)
Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsnämnden begär ett tilläggsanslag hos kommunfullmäktige om 2 miljoner 
för budgetåret 2018, detta med anledning av att barn- och elevantalet ökat markant sedan 
budgetramarna antogs av kommunfullmäktige §69 2017-11-27

 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 2 miljoner kronor för budgetåret 2018, 
detta med anledning av barn- och elevantalet ökat markant sedan budgetramarna antogs av 
kommunfullmäktige §69 2017-11.27.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §36 KUB nämnd Begäran om tilläggsanslag från kommunfullmäktige - (KS 18-532-1)
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Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Sydnärkes 
kommunalförbund 2017

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2017. 

Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg bildade 1 januari 2015 Sydnärkes 
kommunalförbund för att genom förbundet samverka kring avfallshanteringen i 
Sydnärke. Kommunalförbundet ansvarar för den strategiska planeringen av frågor 
kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall 
samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap. Miljöbalken.

Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet är avgiftsfinansierad av fyra olika 
avfallskollektiv. Årets resultat ska alltid redovisas som en skuld till, eller fordran på 
resp. avfallskollektiv. Därför redovisar kommunalförbundet inte något eget kapital.

Efter att avslut, till resultatutjämningsfonder, har bokförts visar ”sista raden” alltid 
noll.

Sydnärkes kommunalförbund har valt att redovisa driftredovisningen som det såg ut 
innan resultaten avslutats till kortfristiga skulder och/eller fordringar. Av 
resultaträkningen framgår resultatet både före och efter avsättande till 
resultatutjämningsfonder.

Resultatet 2017 visar plus i samtliga medlemskommuner. Det betyder att intäkterna 
överstiger kostnaderna i samtliga medlemskommuner. Det i sin tur, medför att saldot 
i Hallsbergs resultatutjämningsfond ökar något ytterligare. Laxås negativa saldo 
försvinner nästan helt, det återstår bara 6 000 kronor vid årsskiftet. Lekebergs saldo 
vänds till ett positivt saldo och Askersunds resultat-utjämningsfond går från noll till 
ett positivt saldo.

Balansräkningen redovisas som den ser ut efter att all bokföring har gjorts.
Där balanserar sålunda tillgångarna med skulderna, med ett Eget kapital = 0.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. godkänner Sydnärkes kommunalförbunds årsredovisning för 2017
2. beviljar ansvarsfrihet för Sydnärkes kommunalförbunds direktion 

avseende 2017 års verksamhet.
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Tjänsteskrivelse – Svar på motion om 
återvinningsstationen i Lanna

Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg inkom den 4 april 2017 med en motion om 
återvinningsstationen i Lanna. I motionen vill Framtidspartiet att kommunen utreder 
frågan om hur återvinningsstationen i Lanna kan bli mer tillgänglig, funktionell och 
bra placerad med tanke på både miljö och trafiksäkerhet. Enligt Framtidspartiet 
behövs fler containrar för att möta behovet hos en ökande befolkning i Lanna. 
Platsen för återvinningsstationen rymmer endast en bil, vilket gör att det lätt blir 
trafikproblem i området.

Återvinningstationen ligger idag längs med vägnr 562, bredvid Lanna bokcafé.

I dagsläget har kommunen ingen ledig mark i området och nuvarande detaljplan 
möjliggör inte för en återvinningsstation. Lekebergs kommun har uppmanat FTI att 
istället kontakta privata markägare för att undersöka om de har någon ledig mark för 
ny placering av återvinningsstation.

1 Bakgrund
Tjänstepersoner i Lekebergs kommun har mottagit flera synpunkter på 
återvinningstationen i Lanna under de senaste åren. Företagare i närheten av 
återvinningstationen har bland annat haft synpunkter på överfulla containrar.

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för alla 
återvinningstationer och deras placeringar. Ägare till FTI är de fem materialbolagen: 
metallkretsen, plastkretsen, pressretur, returkartong och svensk glasåtervinning. 
Företaget har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in 
och återvinns, detta utifrån beslut i riksdagen 1993 där ansvaret för att ta hand om 
förpackningar även efter konsumenternas slutanvändning lades på producenterna. 
Idag finns det ca 6 000 återvinningsstationer och andra insamlingspunkter för hushåll 
i Sverige.  

FTI är medvetna om de synpunkter som inkommit gällande återvinningsstationen i 
Lanna och de söker efter en ny plats för stationen.

FTI har frågat Lekebergs kommun om kommunen har någon ledig mark för en ny 
placering av återvinningstation i Lanna. I dagsläget har kommunen ingen ledig mark i 
området och nuvarande detaljplan möjliggör inte för en återvinningsstation. 
Lekebergs kommun har uppmanat FTI att istället kontakta privata markägare för att 
undersöka om de har någon ledig mark för ny placering av återvinningsstation. 
Kommunen har gett FTI kontaktuppgifter till fastighetsägare Hidinge-Lanna 1:89 och 
fastighetsägaren har erbjudit FTI en plats för ny placering av återvinningsstation men 
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Dnr: KS 17-257

den plats som erbjudits av fastighetsägaren har av FTI bedömts vara otillgänglig och 
därför inte antagits. FTI planerar nu för att renovera nuvarande återvinningsstation i 
väntan på att ny möjlig plats ska dyka upp. 

2 Slutsats
Lekebergs kommun har utrett hur återvinningsstationen i Lanna kan bli mer 
tillgänglig, funktionell och bra placerad, med tanke på både miljö och trafiksäkerhet. I 
arbetet med utredningen har FTI meddelat kommunen att de kommer renovera 
befintlig återvinningsstation i Lanna. 

Lekebergs kommun har även sett över möjligheter för en eventuell flytt av 
återvinningsstationen men aktuella detaljplaner för kommunens mark möjliggör inte 
för återvinningsstation. Lekebergs kommun har istället vidarebefordrat 
kontaktuppgifter till privata markägare för att möjliggöra för FTI att föra dialog med 
dessa. 

Förslag till beslut
Motionen anses därmed besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson Anna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Yttrande - Svar på motion om återvinningsstation i 
Lanna

Framtidspartiet i Lekeberg inkom den 4 april 2017 med en motion om 
återvinningsstationen i Lanna. I motionen vill Framtidspartiet att kommunen utreder 
frågan om hur återvinningsstationen i Lanna kan bli mer tillgänglig, funktionell och 
bra placerad med tanke på både miljö och trafiksäkerhet. Enligt Framtidspartiet 
behövs fler containrar för att möta behovet hos en ökande befolkning i Lanna. 
Platsen för återvinningsstationen rymmer endast en bil, vilket gör att det lätt blir 
trafikproblem i området.

Återvinningstationen ligger idag längs med vägnr 562, bredvid Lanna bokcafé.

Tjänstepersoner i Lekebergs kommun har mottagit flera synpunkter på 
återvinningstationen i Lanna under de senaste åren. Företagare i närheten av 
återvinningstationen har bland annat haft synpunkter på överfulla containrar.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) är medvetna om de synpunkter som 
inkommit gällande återvinningsstationen i Lanna och de söker efter en ny plats för 
stationen.

FTI har frågat Lekebergs kommun om kommunen har någon ledig mark för en ny 
placering av återvinningstation i Lanna. I dagsläget har kommunen ingen ledig mark i 
området och nuvarande detaljplan möjliggör inte för en återvinningsstation. 
Lekebergs kommun har uppmanat FTI att istället kontakta privata markägare för att 
undersöka om de har någon ledig mark för ny placering av återvinningsstation. 
Kommunen har gett FTI kontaktuppgifter till fastighetsägare Hidinge-Lanna 1:89 och 
fastighetsägaren har erbjudit FTI en plats för ny placering av återvinningsstation men 
den plats som erbjudits av fastighetsägaren har av FTI bedömts vara otillgänglig och 
därför inte antagits. FTI planerar nu för att renovera nuvarande återvinningsstation i 
väntan på att ny möjlig plats ska dyka upp.

Lekebergs kommun har utrett hur återvinningsstationen i Lanna kan bli mer 
tillgänglig, funktionell och bra placerad, med tanke på både miljö och trafiksäkerhet. I 
arbetet med utredningen har FTI meddelat kommunen att de kommer renovera 
befintlig återvinningsstation i Lanna. 

Lekebergs kommun har även sett över möjligheter för en eventuell flytt av 
återvinningsstationen men aktuella detaljplaner för kommunens mark möjliggör inte 
för återvinningsstation. Lekebergs kommun har istället vidarebefordrat 
kontaktuppgifter till privata markägare för att möjliggöra för FTI att föra dialog med 
dessa. 

Motionen anses därmed besvarad.

Wendla Thorstensson (C) 

Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §86

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§86 - Svar på motion om återvinningsstationen i Lanna (KS 17-
257)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg inkom den 4 april 2017 med en motion om återvinningsstationen i 
Lanna. I motionen vill Framtidspartiet att kommunen utreder frågan om hur 
återvinningsstationen i Lanna kan bli mer tillgänglig, funktionell och bra placerad med tanke 
på både miljö och trafiksäkerhet. Enligt Framtidspartiet behövs fler containrar för att möta 
behovet hos en ökande befolkning i Lanna. Platsen för återvinningsstationen rymmer endast 
en bil, vilket gör att det lätt blir trafikproblem i området.

Återvinningstationen ligger idag längs med vägnr 562, bredvid Lanna bokcafé.

I dagsläget har kommunen ingen ledig mark i området och nuvarande detaljplan möjliggör 
inte för en återvinningsstation. Lekebergs kommun har uppmanat FTI att istället kontakta 
privata markägare för att undersöka om de har någon ledig mark för ny placering av 
återvinningsstation.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om återvinningsstationen i Lanna - (KS 17-257-3)
 Motion från Framtidspartiet i Lekeberg om att utreda frågan om hur återvinningsstationen i 

Lanna kan bli mer tillgänglig, funktionell och bra placerad med hänsyn till både miljö och 
trafiksäkerhet - (KS 17-257-1)

 §24 KF Anmälan av ny motion - Motion från Framtidspartiet i Lekeberg om att utreda frågan 
om hur återvinningsstationen i Lanna kan bli mer tillgänglig, funktionell och bra placerad - 
(KS 17-257-2)

 Yttrande - Svar på motion om återvinningsstation i Lanna - (KS 17-257-4)

Sida 3 av 3Sida 331 av 533



Svar på motion om öppet wifi i 
Lekebergs kommun

23

KS 17-295
   

Sida 332 av 533



Tjänsteskrivelse 2018-05-15 1 (2)

Dnr: KS 17-295

   

Tjänsteskrivelse – Öppet wifi i Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna efterfrågas möjligheten att ha ett öppet nätverk 
på torget i Fjugesta för att visa att Lekeberg är en modern och framåt kommun som 
förstår sig på vad befolkningen förväntar sig inför framtiden.

I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa 
dessa denna typ av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern 
aktör och inte med hjälp av Sydnärkes IT förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i 
budgeten för att täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av 
dessa hot spots de kommande tre åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om 
efterfrågan finns, att på kommersiell grund erbjuda Internetuppkoppling är 
bedömningen att en sådan omprioritering av resurser från annan nödvändig 
kommunal verksamhet inte bör göras.

Analys
2015-12-11 beslutade Sydnärkes IT-nämnd att den kommun som vill erbjuda 
”Internet på allmän plats” gör detta genom upphandling av detta från en extern 
utförare. Investering och drift av öppna Internetuppkopplingar är verksamhet som 
Lekeberg idag inte har avsatt utrymme för i budgeten. En satsning på gratis WiFi 
skulle därför kräva en omprioritering av resurser från annan verksamhet som 
kommunen idag ansvarar för. 

Då det idag är möjligt för privata aktörer, om efterfrågan finns, att på kommersiell 
grund erbjuda Internetuppkoppling är bedömningen att en sådan omprioritering av 
resurser från annan nödvändig kommunal verksamhet inte bör göras. 

Förslaget är därför att motionen avslås av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

LEKEBERGS KOMMUN
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Dnr: KS 17-295

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Yttrande - Svar på motion WiFi

Den socialdemokratiska gruppen föreslår i sin motion om öppet nätverk i kommunen 
att Lekebergs kommun ska erbjuda sina medborgare tillgång till nätverk på offentliga 
platser i kommunen. 
 
I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa 
dessa denna typ av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern 
aktör och inte med hjälp av Sydnärkes IT förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i 
budgeten för att täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av 
dessa hot spots de kommande tre åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om 
efterfrågan finns, att på kommersiell grund erbjuda Internetuppkoppling är 
bedömningen att en sådan omprioritering av resurser från annan nödvändig 
kommunal verksamhet inte bör göras. 

Detta är pengar som kan komma medborgarna i kommunen till nytta på bättre sätt 
genom satsningar på skola, vård och omsorg. Istället för att införa nätverk på utvalda 
punkter i kommunen som i sin tur inte blir tillgängliga för alla utan enbart de som 
vistas på dessa specifika platser. 

Att införa detta i Lekebergs kommun konkurrerar dessutom med de verksamheter 
som har valt att erbjuda sina kunder öppet nätverk för att öka sin attraktion. 
Lekebergs kommun borde inte lägga pengar på verksamheter som kan komma att 
konkurrera med dessa lokala näringsidkare. 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Lekebergs kommun

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §85

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§85 - Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun (KS 17-
295)
Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna efterfrågas möjligheten att ha ett öppet nätverk på torget 
i Fjugesta för att visa att Lekeberg är en modern och framåt kommun som förstår sig på vad 
befolkningen förväntar sig inför framtiden.

I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa dessa 
denna typ av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern aktör och inte 
med hjälp av Sydnärkes IT förvaltning. 

För att detta ska kunna gå att genomföra måste i så fall omprioriteringar göras i budgeten för 
att täcka upp kostnader för upphandling, installation samt driften av dessa hot spots de 
kommande tre åren. Då det idag är möjligt för privata aktörer, om efterfrågan finns, att på 
kommersiell grund erbjuda Internetuppkoppling är bedömningen att en sådan omprioritering 
av resurser från annan nödvändig kommunal verksamhet inte bör göras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

Berth Falk (S) och Anette Bergdahl (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Öppet Wifi i kommunen - (KS 17-295-3)
 Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppet nätverk via 

wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-1)
 §25 KF Anmälan av ny motion - Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda 

möjligheterna till öppet nätverk via wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-2)
 Yttrande - Svar på motion WiFi - (KS 17-295-4)
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Dnr: KS 17-301

   

Tjänsteskrivelse - Fritidsbibliotek

Ärendebeskrivning
Liberalerna har genom en motion lämnat in förslaget att Lekebergs kommun ska 
öppna ett fritidsbibliotek där medborgarna ska kunna låna sport- och 
fritidsutrustning en kortare tid. Privatpersoner och skolor får möjligheten att låna och 
på så sätt få en chans att prova på en sport utan att behöva köpa nytt.

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning och 
ett förslag har nu tagits fram till svar.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med Kultur- och bildningsförvaltningen 
undersökt frågan och det finns i dagsläget ingen aktör som är redo att ta på sig 
ansvaret för skötsel och drift av ett fritidsbibliotek. Alla verksamheter ställer sig dock 
väldigt positiva till idén med fritidsbibliotek och kommer fortsätta arbeta för att hitta 
en lösning.  

Analys
Liberalerna har genom en motion lämnat in förslaget att Lekebergs kommun ska 
starta upp ett fritidsbibliotek.

Motionens idé är bra och kultur- och bildningsförvaltningen arbetar med frågan och 
politiken har givit ett uppdrag till sin förvaltning att utreda detta redan innan 
motionen inkom. 

En förutsättning i arbetet har varit att det inte ska vara kommunal personal som ska 
sköta fritidsbiblioteket då dessa resurser inte finns utan att omprioriteringar görs. 
Kultur- och bildningsförvaltningen har i dagsläget ingen aktör som är redo att ta på 
sig ansvaret men en diskussion förs bland annat med LSS för att hitta lösningar.

Motionens intention stämmer bra överens med det arbete som pågår inom kultur- 
och bildningsnämndens verksamheter och även om det inte i nuläget finns möjlighet 
att starta ett fritidsbibliotek så arbetar nämnden för att hitta lösningar. 

Förslag till beslut
Motionen anses därmed besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN
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Martin Willén Gustav Olofsson 
Kommundirektör Administrativ chef
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Dnr: KS 17-301

Yttrande på motion om fritidsbibliotek 
Liberalerna har genom en motion lämnat in förslaget att Lekebergs kommun ska 
öppna ett fritidsbibliotek där medborgarna ska kunna låna sport- och 
fritidsutrustning en kortare tid. Privatpersoner och skolor får möjligheten att låna och 
på så sätt få en chans att prova på en sport utan att behöva köpa nytt.

Motionens idé är bra och kultur- och bildningsförvaltningen arbetar på politikens 
uppdrag med att utreda detta. 

En förutsättning i arbetet har varit att det inte ska vara kommunal personal som ska 
sköta fritidsbiblioteket då dessa resurser inte finns utan att omprioriteringar görs. 
Kultur- och bildningsförvaltningen har i dagsläget ingen aktör som är redo att ta på 
sig ansvaret men en diskussion förs bland annat med socialnämnden och 
dagligverksamhet för att hitta lösningar.

Motionens intention stämmer bra överens med det arbete som pågår inom kultur- 
och bildningsnämndens verksamheter och även om det nuläget inte finns möjlighet 
att starta ett fritidsbibliotek så arbetar nämnden för att hitta lösningar.

Motionen anses därmed besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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   Till Kommunfullmäktige 

 

 

Motion angående fritidsbibliotek i Lekeberg 

Allt oftare kan vi ta del av undersökningar som visar att övervikt ökar, mycket beroende av att vi 

rör oss allt mindre. Vi vill med detta förslag öka möjligheterna för spontanidrottande för att 

stimulera till ökad rörelse. Många former av idrott, friluftsliv och aktiviteter kräver speciell 

utrustning, tex skidor, skridskor, inlines, fotbollsskor, tennisrack etc, som är kostsam. I unga år är 

det önskvärt att man får möjlighet att prova många olika aktiviteter för att inspireras och hitta sin 

form för motion och aktivitet genom livet. Att prova många olika sporter omöjliggörs för många 

familjer då man inte har råd att skaffa utrustning. 

Vi vill att Lekeberg ska öppna ett fritidsbibliotek där man ska kunna låna sport- och 

fritidsutrustning en kortare tid. Privatpersoner och skolor får möjligheten att låna och på så sätt få 

en chans att prova på en sport utan att behöva köpa nytt. 

Fritidsbiblioteket bygger på att personer/familjer som har överbliven fritidsutrustning skänker den 

till fritidsbiblioteket. Gamla saker som inte används längre kan sedan lånas ut till andra. Därmed har 

förslaget också andra positiva effekter; genom återbruk bidrar vi till en hållbar miljö och minskad 

onödig konsumtion. 

 

Liberalerna i Lekeberg yrkar: 

att  kommunfullmäktige beslutar att starta fritidsbibliotek i Lekberg. 

 

2017-04-25 

Liberalerna i Lekeberg 

 

 
Eva Blomqvist 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:00 Multen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §84

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

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

Sida 1 av 3Sida 345 av 533



Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§84 - Svar på motion om fritidsbibliotek (KS 17-301)
Ärendebeskrivning
Liberalerna har genom en motion lämnat in förslaget att Lekebergs kommun ska öppna ett 
fritidsbibliotek där medborgarna ska kunna låna sport- och fritidsutrustning en kortare tid. 
Privatpersoner och skolor får möjligheten att låna och på så sätt få en chans att prova på en 
sport utan att behöva köpa nytt.

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning och ett 
förslag har nu tagits fram till svar. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med Kultur- och bildningsförvaltningen undersökt 
frågan och det finns i dagsläget ingen aktör som är redo att ta på sig ansvaret för skötsel och 
drift av ett fritidsbibliotek. Alla verksamheter ställer sig dock väldigt positiva till idén med 
fritidsbibliotek och kommer fortsätta arbeta för att hitta en lösning. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande Fritidsbibliotek - (KS 17-301-3)
 Motion från Liberalerna angående fritidsbibliotek i Lekeberg - (KS 17-301-1)
 Yttrande på motion om fritidsbibliotek - (KS 17-301-4)
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Protokoll 2017-03-21

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§23 - Motion från kommunfullmäktige - "Meröppet" bibliotek 
(KUB 17-243)
Ärendebeskrivning
Motion från Kommunfullmäktige gällande Meröppet på biblioteket

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheterna kring MER-
öppet bibliotek. Delrapport görs på nämnden i maj och beslut fattas på nämnden i augusti.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från KF - Motion om Meröppet bibliotek - (KUB 17-243-2)
 Motion - "Meröppet" bibliotek - (KUB 17-243-1)
 Motion från Socialdemokraterna gällande MER-öppet bibliotek - (43337)

Expedieras till 
Kultur- och bildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen
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Protokoll 2018-05-15

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:30 Multen, kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson
Linda Kirrander (utredningssekreterare)
Emma Godlund (tf.kultur- och fritidschef/fritidsutvecklare)
Esko Söderberg (S) (politisk lärling)
Therese Larsson (C) (politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §43

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Jonas Hansen (KD)
Linda Hallén (S)
Gerry Milton (SD)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Diana Olsén (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter 
Linnéa Hägglöf (M)
Jette Bergström (S)  ersätter Ing-Britt Fransson-
Karlsson (S)
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Protokoll 2018-05-15

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Datum för överklagan 2018-05-16 till och med 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-05-15

Justerare signatur

§43 - Svar på motion angående MER-öppet bibliotek (KUB 17-
243)
Ärendebeskrivning
En motion från Socialdemokraterna angående mer-öppet bibliotek i Lekebergs kommun 
överlämnades från Kommunfullmäktige till Kultur- och bildningsnämnden 2017-03-07 . 
Ett mer-öppet bibliotek innebär att man kan utnyttja det fysiska rummet och få tillgång till 
bibliotekets medier och utbud även då personalen inte är på plats. Tillgängligheten till lokalen 
ökar - besökarna kan komma när det passar dem.

För införande av ett meröppet bibliotek krävs flertalet nya tekniska installationer som 
exempelvis larmsystem och låne- och återlämningsstationer. Initialt krävs också ekonomiska 
resurser för projektledare samt RFID-märkning av samtliga böcker. 

Inför den pågående ombyggnationen av kommunens bibliotek har införandet av sk. meröppet 
funnits med. Ombyggnationen av biblioteket genomförs med möjligheten att i framtiden 
införa ett meröppet bibliotek. 

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden

1.antar förslag till yttrande på motionen

2.föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden

1.antar förslag till yttrande på motionen

2.föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
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Protokoll 2018-05-15

Justerare signatur

Beslut

Kultur och bildningsnämnden

1. antar förslag till yttrande på motionen

2. föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad,

3. justerar ärendet omedelbart

 

 

 

Beslutsunderlag
 Motion från Socialdemokraterna gällande meröppet bibliotek - (KUB 17-243-9)
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående meröppet bibliotek - (KUB 17-243-7)
 Yttrande gällande meröppet - (KUB 17-243-8)
 §34 KUB-AU Svar på motion angående MER-öppet bibliotek - (KUB 17-243-10)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige

Kultur- och fritid
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Dnr: KUB 17-243

Yttrande gällande MER-öppet bibliotek
I november 2016 inkom socialdemokratiska gruppen med en motion för att öka 
öppettiderna på biblioteket med införandet av ett sk. ”meröppet bibliotek”. 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till Kultur- och bildningsnämnden för 
beredning.

Kultur- och bildningsnämnden ställer sig positiva till motionärernas förslag om att 
införa ett meröppet bibliotek. Nämndens ordförande har redan innan motionen 
inkom bett förvaltningen undersöka konsekvenser kring införandet av ett 
”meröppet” system.

För införande av ett meröppet bibliotek krävs flertalet nya tekniska installationer som 
exempelvis larmsystem och låne- och återlämningsstationer. Initialt krävs också 
ekonomiska resurser för projektledare samt RFID-märkning av samtliga böcker. 

Inför den pågående ombyggnationen av kommunens bibliotek har införandet av sk. 
meröppet funnits med. Ombyggnationen av biblioteket genomförs med möjligheten 
att i framtiden införa ett meröppet bibliotek. 

Kultur- och bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att därmed anse 
motionen besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN

Håkan Söderman
Kultur- och bildningsnämndens ordförande
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Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §87

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§87 - Svar på motion om Meröppet bibliotek (KS 16-694)
Ärendebeskrivning

En motion från Socialdemokraterna angående mer-öppet bibliotek i Lekebergs kommun 
överlämnades från kommunfullmäktige till kultur- och bildningsnämnden 2017-03-07. Ett 
mer-öppet bibliotek innebär att man kan utnyttja det fysiska rummet och få tillgång till 
bibliotekets medier och utbud även då personalen inte är på plats. Tillgängligheten till lokalen 
ökar - besökarna kan komma när det passar dem.

Kultur- och bildningsnämnden beslutade den 15 maj 2018 att föreslå kommunfullmäktige 
anse motionen besvarad.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Motion - Meröppet bibliotek - (KS 16-694-1)
 §43 KUB nämnd Svar på motion angående MER-öppet bibliotek - (KS 16-694-5)
 Yttrande gällande meröppet - (KS 16-694-6)
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående meröppet bibliotek - (KS 16-694-7)
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Tjänsteskrivelse 2018-05-14 1 (1)

Dnr: KS 18-449

   

Tjänsteskrivelse - Ändring av förbundsordning för 
Sydnärkes kommunalförbund

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med ett förslag till ändrad 
förbundsordning. 

Förändringarna är följande:
§ 10 här läggs ett stycke till om att allmänheten ska beredas möjlighet att ställa 
frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde när denne behandlas. Information 
om när sådant sammanträde hålls återfinns på förbundets anslagstavla. 

§11 Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om sammanträden och av justerade 
protokoll samt övriga tillkännagivanden sker på anslagstavlan för förbundets 
webbplats, www.kf.sydnarke.se 

§16 Månadsarvodet för ordförande höjs från 2,5% av riksdagsmannaarvode till 10% 
och vice ordförandes månadsarvode höjs från 1% av riksdagsmannaarvode till 5%. Ett 
stycke har även lagts till om att utöver Hallsbergs kommuns arvodesregler ska icke 
tjänstgörande ersättare erhålla halva arvodesersättningen som ordinarie 
tjänstgörande har.

De förtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodes ska uppgå till 
5% av månadsarvodet för riksdagsledamot.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund.  

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson Anna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund

§ 1 Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Sydnärkes kommunalförbund (Förbundet).

Förbundet har sitt säte i Hallsbergs kommun, Örebro län. 

§ 2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Askersunds, Laxå, Lekebergs och Hallsbergs 
kommuner.

§ 3 Ändamål mm

Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska 
planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och 
behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap 
Miljöbalken med tillhörande lagstiftning, såvitt inte medlemskommun beslutar annat och 
överenskommelse om detta träffas med Förbundet. Kommunfullmäktige i respektive 
kommun ska besluta om renhållningstaxa och renhållningsordning. Sådana beslut tas av 
respektive medlem på förslag från Förbundet.

Förbundet får också efter att medlem har beslutat det, sköta debitering, administration och 
kundtjänst avseende vatten och avloppsverksamheten.

Verksamheten ska utföras med iakttagande av de kommunala likställighets- och 
självkostnadsprinciperna.

Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering med 
utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål.

Förbundet får tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra 
än medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affärsmässig grund. Verksamheten ska vara 
förenlig med den kommunala kompetensen.

Förbundet får verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar förbundets 
verksamhet och därmed dess medlemmar, under förutsättning att agerandet är förenligt 
med den kommunala kompetensen.

Förbundets verksamhet får utföras i egen regi, av förbundet hel- eller delägt bolag eller, 
efter upphandling, av andra utförare.

Förbundet kan, efter beslut i medlemskommunerna, komma att omfatta även annan 
verksamhet.
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§ 4 Organisation

Förbundet är ett förbund med direktion. 

§ 5 Direktionen

Direktionen ska bestå av fyra ledamöter med var sin ersättare. Varje medlem utser en 
ledamot och en ersättare.

Ledamöter och ersättare i direktionen väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året 
efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. När val av ledamöter och 
ersättare sker första gången ska valet avse tiden från och med den 1 januari 2015.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och en vice 
ordförande. Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning: 
Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg om inte kommunerna är överens om annat. På samma 
sätt ska vice ordförandeposten rotera i ordningen: Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund.

För direktionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.

§ 6 Revisorer

Förbundet ska ha fyra revisorer. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter 
och ersättare i direktionen.

Varje medlem ska utse en revisor.

Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha sakkunnigt biträde.

§ 7 Förbundschef

Direktionen får utse en förbundschef som verkställande tjänsteman.

§ 8 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

 ledamot i direktionen,

 medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

§ 9 Närvarorätt m.m.

Kommunstyrelsens ordförande hos medlem har närvaro- och yttranderätt i direktionen. 
Därutöver avgör direktionen i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
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§ 10 Insyn och informationsskyldighet

Förbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om sin verksamhet. Medlemmarna ska 
tillhandahållas den information och tillställas de handlingar de begär. Form för och 
omfattning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlemmarna i samråd med 
direktionen. Informationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga.

Allmänheten ska beredas möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde när denna behandlas. Information om när sådant sammanträde hålls återfinns 
på förbundets anslagstavla.

§ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om sammanträden och av justerade protokoll 
samt övriga tillkännagivanden sker på anslagstavlan på förbundets webbplats, 
www.kf.sydnarke.se.

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk form. 

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs är offentligt och ska anslås på 
förbundets anslagstavla och på varje medlems anslagstavla. 

§ 12 Finansiering och andel i Förbundets samlade förmögenhet

Kommunalförbundets verksamhet skall finansieras av de taxor och avgifter för insamling och 
behandling av avfall som Kommunerna fastställer och Förbundet uppbär.

Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder ska vid varje tidpunkt 
bestämmas i proportion till antalet invånare respektive medlemskommun närmast 
föregående 1 november.

§ 13 Lån och borgen

Förbundet får ta upp lån under förutsättning att medlemskommunerna har beslutat om 
borgen för lånet. Förbundet får gå i borgen och teckna andra långsiktiga ansvarsförbindelser 
om medlemskommunerna har godkänt det.

§ 14 Budget och ekonomisk styrning

Förbundet ska upprätta förslag till budget med investerings- och finansieringsplan för den 
egna verksamheten för den kommande treårsperioden samt tillse att motsvarande förslag 
upprättas i hel- och majoritetsägda företag. 

Förslag till budget för nästkommande budgetår och planperiod ska upprättas före utgången 
av juni månad. Överläggningar ska ske mellan Förbundet och företrädare för 
medlemskommunernas kommunstyrelser varvid budgetram för verksamheten skall 
fastställas.
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Senast vid utgången av november månad skall Förbundet fastställa kommunalförbundets 
budget för nästa verksamhetsår. Taxor och avgifter för tillhandahållna tjänster och varor 
fastställs av respektive kommunfullmäktige senast i november månad.
Förbundet skall upprätta delårsrapport med utfallsprognos per den 31 augusti varje år.

Förbundets bokslut ska lämnas till medlemskommunerna senast 31 januari. En preliminär 
årsredovisning ska lämnas till medlemskommunernas senast 20 februari. 
Kommunalförbundets fastställda årsredovisning ska lämnas till medlemskommunerna senast 
15 mars.

§ 15 Arkivvård
Det gemensamma arkivreglementet för sydnärkekommunerna ska gälla för förbundet.

§ 16 Ersättningar

Ordförande samt vice ordförande ska ha ett fast månadsarvode. Månadsarvodet för 
ordföranden ska uppgå till 10 % av månadsarvodet för riksdagsledamot och till vice 
ordföranden ska månadsarvodet uppgå till 5 % av månadsarvodet för riksdagsledamot. 
Utöver det fasta arvodet har ordföranden och vice ordföranden även rätt till de andra 
ersättningar som följer av stycke tre i denna paragraf.

De förtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till 5 % av 
månadsarvodet för riksdagsledamot. Utöver det fasta arvodet har de förtroendevalda 
revisorerna även rätt till de andra ersättningar som följer av stycke tre i denna paragraf.

Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga förtroendevalda ska betalas enligt de 
regler som tillämpas för förtroendevalda i Hallsberg kommun. Utöver Hallsbergs kommuns 
arvodesregler ska icke tjänstgörande ersättare erhålla halva arvodesersättningen som 
ordinarie tjänstgörande har.

Arvodena ska justeras med samma procentsats som arvodet för riksdagsledamot justeras.

§ 17 Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid.

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Vid medlems utträde ur förbundet upphör 
medlemskapet vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde.

Vid utträde ur förbundet ska ekonomisk reglering mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets tillgångar och skulder (§ 12) som 
gäller vid ingången av det år som medlemmen utträder ur förbundet.

När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om 
inte annat överenskommits mellan Förbundet och den utträdande medlemmen.
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De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet.

§ 18 Likvidation av kommunalförbundet

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 
18 är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också likvideras om mer än hälften av medlemmarna fattat beslut om det.

Likvidationen ska verkställas av direktionen i egenskap av likvidator.

Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att medlemmarnas möjligheter att återta de 
uppgifter som överlämnats till förbundet underlättas.

När förbundet har trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller 
på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. Fortgår likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som 
vanligt.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för sin 
förvaltning.  Denna slutredovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar.  Till 
förvaltningsberättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen inklusive 
redovisning för den tid varunder verksamheten har fortsatt.  Förvaltningsberättelsen och 
redovisningen ska granskas av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad 
avge revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Vid skifte av förbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och skulder, 
inklusive den kvarvarande miljöskulden, fördelas utifrån medlemmarnas andel av det egna 
kapitalet vid likvidationstillfället, som framgår av slutredovisningen.  

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och 
skulder fördelas utifrån medlemmarnas andel av det egna kapitalet vid likvidationstillfället, 
som framgår av slutredovisningen. Kvarvarande miljöskuld ska regleras enligt den i § 14 
angivna fördelningsgrunden.

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är förbundet 
upplöst.

Om det framkommer någon tillgång eller skuld för förbundet efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot förbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av ytterligare 
likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.
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När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska förbundsdirektionen besluta vilken av 
medlemmarna som ska överta vården av de handlingar som tillhör förbundets arkiv.

§ 19 Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas 
genom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 
(SCC), varvid reglerna om förenklat förfarande ska tillämpas.

§ 20 Bildandet och ändringar i förbundsordningen

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. 
Förbundet ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2015. 

Ändring eller tillägg till denna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av 
medlemmarnas fullmäktige.

För tiden från och med bildandet till och med den 31 december 2014 ska en interimsstyrelse 
om 4 ledamöter och 4 ersättare utses. Varje kommun ska utse en ledamot och en ersättare 
till interimsstyrelsen.
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Protokoll 2018-05-16

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 69 – Ändring av förbundsordningen för Sydnärkes 
kommunalförbund Dnr KS 2018-102

Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund föreslår att förbundsordningen skrivs om med 
anledning av den nya kommunallagen. Ändringen gäller § 11 där det i förslaget skrivs in att 
protokoll anslås på kommunalförbundet digitala anslagtavla som finns på förbundet 
hemsida. Samma paragraf innehåller också regler för hur kommunalförbundets budget 
anslås samt att sammanträdet då denna ska antas ska vara öppet för offentligheten.

Vidare föreslås ändringar i § 16 som innebär att utöver Hallsbergs kommuns arvodesregler 
ska icke tjänstgörande ersättare erhålla halva arvodesersättningen som ordinarie 
tjänstgörande har.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen § 89 Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
 Tjänsteskrivelse - Ändring av förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund
 Sydnärkes kommunalförbund § 19 Ändring av förbundsordningen för Sydnärkes 

kommunalförbund
 Förslag till förbundsordning

Beslut

Den reviderade förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund fastställs.
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Tjänsteskrivelse 2018-05-14 1 (2)

Dnr: KS 17-525

   

Tjänsteskrivelse - Organisationsstöd 2018

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog riktlinjer för organisationsstöd i maj 2017. 
Kommunstyrelsens stöd till organisationer syftar till att stötta verksamheter vars 
arbete gynnar Lekebergs kommun och dess invånare. Föreningens eller 
organisationens arbete ska ha en tydlig och positiv påverkad på kommunen och 
dess invånare. Stödet ska inte konkurrera eller komplettera de föreningsbidragen 
som kultur- och bildningsnämnden hanterar varje år utan är helt avskilt från 
dessa.

Enligt riktlinjerna ska en digital ansökan vara inkommen till Lekebergs kommun 
senast 1 oktober året för ansökningar gällande nästkommande års verksamhet. 
Kvinnohuset inkom med ansökan den 14 juli 2017. Personalföreningen i 
Lekebergs inkom med ansökan den 29 mars 2018 och Brottsofferjouren Örebro 
län inkom med ansökan den 20 april 2018.

1 Bakgrund

I riktlinjerna framgår det att i varje års MER-plan (internbudget) beslutar 
kommunstyrelsen om storleken på summan som ska avsättas till 
organisationsstöd och på detta sammanträde bör också separat beslutsärende 
behandlas kring fördelningen av medlen. Förvaltningen har uppmärksammat att 
detta inte gjordes när MER-planen antogs i december 2017, därför lyfts ärendet 
nu. 

I riktlinjerna finns följande regler för att söka bidraget:

En digital ansökan vara inkommen till Lekebergs kommun senast 1 oktober 
året för ansökningar gällande nästkommande års verksamhet.

Till ansökan ska bifogas ett årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse och årsbokslut. Utöver det kan organisationen behöva 
lämna in kompletterande uppgifter om kommunen anser det nödvändigt

Ansökan som inkommit efter ansökningstidens utgång behandlas inte

Bidrag utbetalas endast via konto

En rapport med uppföljning av föreningens verksamhet och ekonomi ska 
skickas in efter att bidraget har förbrukats
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Dnr: KS 17-525

Bidrag beviljas inte för verksamhet, för vilken kommunen lämnar bidrag till 
via andra avtal eller bidragssystem

För att beviljas bidrag krävs att organisationen är registrerad i Sverige och 
innehar ett organisationsnummer.

2 Slutsats
Kvinnohuset inkom med en ansökan den 14 juli 2017, personalföreningen i 
Lekebergs kom inkom med en ansökan den 29 mars 2018 och Brottsofferjouren 
Örebro län inkom den 20 april 2018. Endast Kvinnohuset har uppfyllt riktlinjernas 
regel om ansökningstid.

Samtliga ansökningar innehåller årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse och årsbokslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fördelar organisationsstöd för 2018 enligt följande:

Kvinnohuset, 30 544 kronor

Personalföreningen i Lekebergs kommun, 10 000 kronor

Brottsofferjouren Örebro län, 26 000 kronor

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Från: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@Lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: VB: Organisationsstöds ansökan för 2018
Datum: 2017-07-14 13:25:00

Med vänlig hälsning

Anna Alkman
Utredningssekreterare
Kultur- och bildningsnämnden
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

0585-487 61 (dir)
anna.alkman@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Information Lekeberg
Skickat: den 13 juli 2017 16:26
Till: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@Lekeberg.se>
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Hejsan!
Vi är tidiga men här kommer vår ansökan gällandes organisationsstöd för 2018. Återkom om
jag glömt/gjort något fel.

Önskar er en fin sommar!
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1. Verksamhetsberättelse 2016 

1.1. Inledning 
Föreningen Kvinnohusets verksamhet vilar på tre ben. Det första benet består av det skyddade 
boendet, som i huvudsak bedrivs på uppdrag av Örebro kommun. Denna verksamhet ombesörjs 
av anställda medarbetare och volontärer. Det andra och tredje benet består av 
volontärverksamheten och det allmänna föreningsarbetet.  
Verksamhetsberättelsen följer verksamhetsplanens struktur. Verksamhetsplanen gäller för 
perioden 2016-2017.  

1.2. Skyddat boende 
Kvinnohusets verksamhet bedrivs i en gammal villa på Nygatan 54.  
 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda:  
- Ett skyddat boende där våldsutsatta och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid  
- Stödjande samtal med boende kvinnor, även efter utflyttning  
- Rådgivande samtal med boende kvinnor med särskild inriktning på samhällsinformation och 
hjälp att vända sig till myndigheter i olika ärenden.  
- Stöd till boende barn via beprövade modeller som Trappan-samtal, Lekarbete, pedagogisk lek 
och samtal.  
- Beredskap för att ta emot nya kontakter på telefon och akut inflyttning  
- Råd- och stöd per telefon eller vid inbokade besök för kvinnor som inte är boende på 
Kvinnohuset. 
Kvinnohuset har ett avtal med Örebro kommun för ovanstående verksamhet. Även övriga 
länskommuner och kommuner utanför länet har möjlighet att nyttja verksamheten och betalar 
då en överenskommen avgift. 
 
Enligt verksamhetsplanen för 2016 har vi fyra mål för denna verksamhet. Nedan beskrivs om 
och hur vi uppnått dem. 
 
Kvinnohuset tar emot en ny kontakt varje arbetsdag vilket 2016 innebar 265 nya kontakter. 
Kontakterna sker till 90% via telefon och 46% av gångerna var det socialtjänsten som tog 
kontakt medan 39% av de stödsökande själva. 
Resultaten av kontakterna ser olika ut. En del återkommer för samtal via telefon eller vid 
inbokade besök medan några flyttar in på det skyddade boendet. Vid 104 tillfällen under 2016 
fick Kvinnohuset säga nej till en kvinna på grund av att boendet var fullbelagt eller av annan 
orsak. Beläggning under året var 86%. 
 
Utförlig statistik redovisas i Kvinnohusets arbete och statistik 2016. 
Kvinnohuset har totalt 6,5 årsarbetare.  
 
 

1.2.1 Mål   
A. Örebro kommun och de övriga länskommuner, som nyttjar boendet och 

stödsamtal mm som är kopplat till avtal och uppdrag ska vara nöjda med 
det sätt på vilket vi utför uppdraget. 

 
Detta har vi gjort 
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För att nå upp till detta krävs det att vi hela tiden är engagerade, strävar efter ny kunskap, 
förbättrade metoder och är delaktiga i samhällets utveckling.  
 
Detta har under 2016 bl.a. skett genom: 

 Delaktighet i olika sorters samverkansgrupper t.ex. 
o Länsgruppens samverkansgrupp mot våld i nära relationer. 
o Resursgruppen om hedersrelaterat våld i Örebro län. 
o Kumla kommuns Samverkansgrupp mot våld i nära relationer. 
o Samverkansgrupp Kvinnofrid. 
o Örebro kommuns samverkansgrupp - En kommun fri från våld. 

 Vi erbjuder medarbetare med hög kompetens för att utföra uppdraget. (se mål C) 
 För att synliggöra Kvinnohuset är vi även engagerade i utåtriktade aktiviteter, t.ex. 

Seniorfestivalen och Pridefestivalen. 
 För att synliggöra och sprida kunskap om våld i nära relationer och var kvinnorna 

kan få hjälp har en medarbetare (projektanställd med medel från socialstyrelsen), 
besökt skolor (gymnasium och universitet) samt familjecentraler och föreläst om 
våld i nära relationer samt om Kvinnohusets arbete.  

 Verksamhetschef och ordförande har under hösten 2016 varit och besökt våra 
kranskommuner för att berätta om vår verksamhet och vårt uppdrag.  

 Vi har erbjudit Örebro kommun uppföljning av avtalet. 
 
Måluppfyllelse 
Vår bedömning är att både vi och våra avtalspartner är nöjda med det sätt vi utför uppdragen på. 
 

B. De kvinnor och barn som bott på huset och som vi haft kontakt med ska 
vara nöjda med vårt bemötande och arbete. 

 
Detta har vi gjort 
Vi har under 2016 tagit tag i vårt förbättringsområde – utvärderingarna. Främst på grund av 
språksvårigheter är det problem med att få bra utvärderingar - det är svårt att fylla i en blankett 
och vara anonym när man inte kan språket. Vi har fått in 43 % och har det fortfarande som ett 
förbättringsområde. 
Utvärderingarna är till största delen mycket positiva; ”personalen får oss att känna oss trygga 
och säkra, volontärerna är super, jättebra bemötande, de löser problem på ett smidigt sätt, 
personalen är lyssnande, glada, vänliga och lugna, de visar äkta omtanke” är några av de 
omdömen som kommit fram.  
Kvinnorna saknar en egen lägenhet i huset – det upplevs svårt att bo i kollektiv när man har 
barn. De lyfter också upp svårigheterna med att ordningsreglerna inte hålls – många tycker att 
kvinnohuset ska vara hårdare. Två har skrivit att de saknar personal på kvällar och helger och 
någon efterlyser också mer/fler aktiviteter på helger. 
 
Vi har genomfört avslutningssamtal med varje kvinna och även samtal med barnen inför en flytt 
från Kvinnohuset.  

 
Vi har under 2016 tagit tag i vårt andra förbättringsområde – husmöten. Under hela året har vi 
haft husmöte med alla, boende och medarbetare, varannan tisdag. Vi har satsat mycket på dessa 
möten och har anlitat tolk vid varje tillfälle det behövts. Verksamhetschefen håller i husmötet 
och där diskuteras det hur saker och ting fungerar på huset. Vid varje möte går vi igenom brand- 
och säkerhetsrutinerna. 
 
I mars hade vi två planeringsdagar då vi diskuterade vad vi gör, vad vi vill göra och vilka mål vi 
ska ha, ett arbete som är mycket viktigt för att vi ska utföra ett bra arbete med hög kvalitet. Vi 
har haft två uppföljningseftermiddagar efter detta. 
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I april genomfördes ett skolprojekt av 3 kvinnor som studerade på Fellingsbro folkhögskola. De 
genomförde en ”barndag” och en ”kvinnodag”. Under dessa dagar var de bland annat på 
Tekniska kvarnen, kvinnorna fick prova på yoga, mindfulness och självförsvar. 
 
I juni åkte hela huset på en heldagsutflykt till Astrid Lindgrens Värld – dagen var oerhört 
uppskattad av alla. I augusti genomfördes för andra gången ett läger på en kursgård i länet. 
Lägret var väldigt uppskattat och under fem dagar hann vi med några kalla bad (vädret var 
tyvärr inte det bästa), svamp- och bärplockning, kanotutflykter, en hel dag med kroppsvård för 
kvinnor i form av akupunktur, massage, hårvård, vi pysslade , hade en danseftermiddag och 
avslutade veckan med en mycket uppskattad grillkväll.  
 
Här är några exempel på övriga aktiviteter som skett under året: 

- Barnaktiviteter sker varje måndag, onsdag och fredag mellan kl.10-12. 

- Fredagsfika varje fredag eftermiddag. 

- Yoga för kvinnorna (och även för de barn som var hemma). 

- Cafékvällar 2 ggr i månaden i Nikolai församlingshem under våren. 

- Dag-, kväll-, och helgvolontärer har varit här och har gjort allt från att fika till att anordna 
tipspromenad i huset, grillat i trädgården, målat egna porslingsmuggar, ordnat discon 
med ett särskilt spännande Hallowendisco, gjort marsipanfigurer, bakat mm. 

- Vi har varit på utflykter vid flera tillfällen. Gjort egen ost, åkt häst och vagn 
långpromenader i skog och vid sjö, badat, grillat korv, drejat, hälsat på alla djur på en 
bondgård m.m. 

- Vi har haft trädgårdsdagar i trädgården, varit på teaterladan/Stora holmen/Bio, spelat 
minigolf osv. 

 
Vi har under året verkligen försökt att utöka aktiviteterna som volontärerna håller i och har 
lyckats mycket bra! Vi har utökat aktivitetstillfällen med totalt 68 % fördelat på: dagaktiviteter 
med 77%, kvällsaktiviteter med 86% samt helgaktiviteter med 27%. 
 
Måluppfyllelse 
Vår bedömning är att målet är uppfyllt. 
 
 

C. Medarbetarna ska känna tillfredställelse med det arbete de utför och trivas 
på arbetsplatsen. 

 
Detta har vi gjort 
Medarbetarna på Kvinnohuset har deltagit i en rad seminarier och utbildningar för att hålla hög 
kompetens och stort engagemang för uppdraget enligt nedan.  

 Två medarbetare samt ordförande var på föreläsning gällande ”Hedersrelaterat 
våld”. 

 En barnansvarig var på Terrafems konferensdag ”Kvinnor och barns 
våldsutsatthet vid utländsk härkomst”. 

 En barnansvarig gick en fördjupningsutbildning i ”Hedersrelaterat våld”. 
 Vi anordnade själva en utbildningsdag i HBTQ-perspektiven där RFSL höll i 

dagen. Vi var totalt 17 st – både medarbetare och volontärer som deltog. 
 I tvådagars konferensen ”Ett samhälle fritt från våld” deltog 3 medarbetare. 
 Båda barnansvariga har varit på en föreläsningsdag gällande ”Ånknytning, 

trauma och kris” med Dr. Poul Perris. 
 De var även på föreläsningen gällande ”Barns tillförlitlighet och trovärdighet” 

som hölls av Docent Sara Landström. 
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 Tre medarbetare har varit på en föreläsning på USÖ gällande kvinnlig 
könsstympning. 

 I april genomfördes Barnrättsdagarna under två dagar här i Örebro. 4 
medarbetare deltog på dessa dagar. 

 Anna L Jonhed föreläste för samtliga medarbetare, några volontärer samt några 
ur styrelsen om sin forskning gällande barns utsatthet. 

 Barnansvariga har varit på Stiftelsen Allmänna Barnahus föreläsningar – ”Barn i 
familjerättsliga konflikter samt ”Våld och anmälningsplikten”. 

 Två volontär var på Roks utbildning för jourkvinnor. 
 
Vi har arbetsplatsträffar varje månad och under året har genomförts uppföljningssamtal, 
medarbetarsamtal och lönesamtal. 
Planeringsdagarna i mars gav mycket och under hösten kunde vi även åka bort på 
friskvårdsdagar tack vare fondmedel från Kronprinsessans Margaretas minnesfond. 
Planeringsdagen tillsammans med styrelsen ägnade vi bl.a. åt att diskutera nya arbetssätt mm i 
det nya huset. Arbetsmiljön är en programpunkt på varje arbetsplatsträff, liksom etik och 
bemötande. Varje kvartal genomförs en psykosocial skyddsrond. Fysiska och psykiska 
arbetsmiljöronder sker enligt fastställd plan likaså det systematiska brandskyddsarbetet. En 
brandutbildning genomfördes under våren hos och av Räddningstjänsten i Örebro. 
 
Alla medarbetare har rätt att ta ut en friskvårdstimme i veckan när verksamheten så tillåter. 
Medarbetarna har även förmånen att varje år få friskvårdsersättning. En ersättning som oftast 
används till massage, fotvård, träningskort och simkort. I maj genomförde 14 personer - 
anställda, styrelsemedlemmar och volontärer Vårruset tillsammans.  
 
En av vår högsta prioritering för 2016 var att hitta en bra handledare. Det lyckades vi med under 
tidig vår 2016 och har sedan dess haft handledning en gång per månad.  
 
Sjukfrånvaron har, jämfört med föregående år, sjunkit. Korttidsfrånvaron ligger dock ungefär på 
samma nivå som 2015 medan långtidssjukskrivningarna sjunkit markant från 11,1% 2015 till 
3% 2016. Deltidssjukskrivningarna har sjunkit från 12,2% till3%. 
 
I december gick en medarbetare i pension efter 35 år på kvinnohuset. Tjänsten kommer att 
hållas vakant under den närmaste tiden för att möjliggöra en översyn av organisationen inför 
flytten till nya huset. 
 
Måluppfyllelse 
Arbetsmiljön på Kvinnohuset är av och till ansträngande och är beroende av god samarbetsvilja, 
bra ledarskap och utbildade medarbetare. Vår bedömning är att medarbetarna är mycket 
engagerade i sitt uppdrag och att de känner att de gör ett viktigt arbete. De fungerar och 
utvecklas dessutom bra tillsammans.  
 

D. Verksamheten ska bedrivas inom fastställd budget 
 
Vi har under 2016 sökt en hel del projektmedel och bidrag från olika organisationer och också 
fått en stor del av dessa. Det har bland annat inneburit att vi kunnat ha kompetensutveckling 
utan att behöva använda våra egna medel. Vi har också haft fler kvinnor i skyddat boende från 
andra kommuner än tidigare, vilket ökat intäkterna. 
Den relativt höga sjukfrånvaron har medfört minskade personalkostnader jämfört med budget 
och är den största orsaken på kostnadssidan till det positiva resultatet. Vi har inte tagit in 
ersättare vid sjukfrånvaro utan täckt upp med en projektanställning, som haft särskilda medel. 
 
Måluppfyllelse 
Kvinnohusets skyddade boende redovisar ett överskott på 738159 kr för 2016. Mål D är uppfyllt. 
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1.3. Förenings- och volontärverksamheten 
Föreningen hade 67 betalande medlemmar 2016, varav ett 30-tal volontärer, som erbjuder 
oavlönat stöd till kvinnor och barn främst på kvällar och helger. Det allmänna föreningsarbetet 
består av medlemskontakter, seminarier, medverkan i olika aktiviteter mm. 
För föreningsverksamheten finns fyra olika mål i verksamhetsplanen. Nedan redogörs vad vi 
gjort och hur vi tycker att målen uppfyllts. 
 

1.3.1 Mål A - D 

A. Örebro kommun och Örebro läns landsting, som bidrar med föreningsbidrag, ska 
förstå nyttan med bidraget och känna att de får ut något av det. 

Det har vi gjort 
Vi har tagit emot ett antal politikerbesök och andra studiebesök på Kvinnohuset. 
Vi har också vid olika tillfällen synts och hörts i tv, radio och tidningar. Ordföranden har vid flera 
tillfällen berättat om verksamheten vid Kvinnohuset för olika politiska föreningar, 
kvinnoföreningar, regionens kuratorer, andra ideella organisationer m.fl. 
För att synliggöra Kvinnohuset deltar vi i olika utåtriktade aktiviteter. Under 2015 har vi t.ex. 
medverkat vid Seniorfestivalen och Pridefestivalen.  
Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt med information. Ett bra sätt att nå ut med 
information om aktuella artiklar, seminarier, uttalanden mm är via vår facebooksida, som 
uppdateras av en volontär. Flera inlägg per månad publiceras och sidan gillas av över 1100 
personer. 
Föreningslokalen på Hagmarksgatan 46D har använts till självhjälpsgrupper, arbetsplatsmöten, 
volontärmöten, årsmöte mm.   

 
Måluppfyllelse 
Vår bedömning är att våra bidragsgivare är nöjda med det vi uträttat. 
 

B. Volontärerna ska känna att de utvecklas genom uppdragen och att 
volontärarbetet känns meningsfullt. 

Det har vi gjort 
Vid årets start fanns totalt 34 aktiva volontärer, inför höstens hade antalet sjunkit till 21 och vid 
slutet av året när studiecirkeln avslutats fanns 31 aktiva volontärer. Anledningen till det 
sjunkande antalet volontärer under årets första halva bestod delvis av att icke aktiva volontärer 
avskrevs från listor, samt att vissa volontärer valde att avsluta eller pausa sina volontäruppdrag 
på grund av förändringar i privatlivet. 
Under våren 2016 genomfördes enskilda uppföljningssamtal med samtliga volontärer där tid 
avsattes för att sitta ned med volontärsamordnaren. Volontärerna fick även fylla i en anonym 
enkät kring hur de upplevde volontärverksamheten. Både samtalen och enkäterna gav positiva 
resultat och tips på hur volontärverksamheten kan förändras. 
Under hösten 2016 genomfördes en studiecirkel med totalt 13 deltagare. Studiecirkeln utökades 
från tidigare 6 tillfällen till 10 tillfällen, och kravet på deltagandet i de olika momenten för att få 
godkänt förtydligades. Inför studiecirkeln gjordes även individuella intervjuer med samtliga 
intresserade som komplement till informationsträff och intresseanmälan. 
 
Några volontärer har initierat och fått igång tre självhjälpsgrupper under året. Deltagare i 
grupperna är kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer. Syftet är att kvinnorna ska ha 
möjlighet att bearbeta sina upplevelser tillsammans med andra kvinnor med liknande 
erfarenheter. Kvinnorna ska ha avslutat sin våldsrelation när de går in i en självhjälpsgrupp. 
Grupperna är självgående efter att ha startats med hjälp av ett par volontärer. Rekrytering till 
grupperna har i stort skett genom annonsering. 
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Under 2016 utformades en volontäröverenskommelse, som utgår ifrån den volontärpolicy som 
Kvinnohuset har. Samtliga aktiva volontärer hade vid årsskiftet 2016/2017 skrivit under 
volontäröverenskommelsen. 
 
Måluppfyllelse 
Volontärverksamheten utvecklas successivt. Genom intervjuerna och de dagliga kontakterna 
med volontärerna känner vi att flertalet är nöjda med sitt uppdrag men att det också går att 
utveckla uppdragen med mer meningsfulla uppgifter. 
 

C. Medlemmarna ska hållas informerade om verksamheten, föreningens aktiviteter 
och aktuella kvinnofridsfrågor och känna att deras medlemskap är viktigt. 

Det har vi gjort 
Under året har vi förbättrat vår kontakt med medlemmarna. Vi har daterat upp vårt e-
postregister och skickar ut månadsbrev om vad som är på gång efter varje styrelsemöte. 
Filmkvällar har arrangerats och en bokcirkel är igång. Alla medlemmar har bjudits in till dessa 
aktiviteter, som äger rum i föreningslokalen. 
 
Vår hemsida och facebooksida är också bra informationskanaler som både medlemmar och 
andra intresserade kan nå. 
 
Styrelsen har bjudit in till ett medlemsmöte för att diskutera vilken huvudorganisation, som 
passar vår verksamhet bäst.  
 
Styrelsen har ambitionen att utöka medlemsantalet, som pendlat mellan 62-75 de senaste åren. 

  
Måluppfyllelse 
Precis som tidigare år deltar mest volontärer, medarbetare och styrelsemedlemmar i de 
aktiviteter som ordnas.  Genom våra månadsbrev, vår uppdaterade hemsida och aktiva 
facebooksida tycker vi att vi avsevärt förbättrat medlemskontakterna. Vi bedömer att målet har i 
stort uppnåtts. 
.  

D. Föreningsverksamheten ska bedrivas inom fastställd budgetram. 

Föreningsverksamheten visar ett överskott på 111 252 kr. Intäkterna är något högre än budget 
medan kostnaderna är lägre än budget, vilket gör ett överskott enligt ovan. De lägre kostnaderna 
avser bl.a. lägre kostnader för extern hyra av lokaler och för planeringsdagar än beräknat. Målet 
är uppfyllt. 

1.4. Gåvor och bidrag 
Föreningen har under året fått en hel del gåvor – både i form av pengar men även också många 
saker, så många att vi sedan sommaren tvingats säga nej på grund av platsbrist. 
Även under 2016 har vi haft glädjen att få medel genom olika insamlingar bland annat från ”En 
annan mamma”-kampanjen som gav drygt 89 000kr, olika föreningar t.ex. Zonta, 
Soroptimisterna, Odd Fellow, Rebecka- och Maria-Logen och genom Go´fika. 
 
Vi har också sökt flera olika bidrag. Från 100-åriga stiftelsen sökte vi och fick 20 000 kr till årets 
läger. Bra & Begagnat har skänkt oss 20 st presentkort á 1000 kr (vi bad om 15st!). 
Presentkorten ska kvinnorna få när de flyttar från kvinnohuset och till sin nya bostad. Ett litet 
extra startbidrag som kompletterar startpaketen som vi skänker tack vare En annan mamma 
kampanjen. 
 
Olika församlingar och arbetsplatser har också skänkt pengar till kvinnohuset. Hantverkarnas 
understödskassa har skänkt 95 000 kr och Per-Olof Petterson testamenterade 50 000 kr till oss. 
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En stor del av bidragen kommer att sparas och användas till inredning av det nya huset. 
 
Av årets inkomna gåvor på 372 000 kr har cirka 175 000 kr använts under året till utflykter, 
sommarläger, yoga, nya leksaker, pysselmaterial mm. Årets överskott på 196691 kr kommer att 
användas vid utrustning av det nya huset, som beräknas inflyttningsklart till årsskiftet 2017-
2018.  

2. Det ekonomiska resultatet 
Föreningen Kvinnohuset redovisar ett positivt resultat på 1 044 089 kr för 2016. Resultatet 
fördelar sig enligt följande. Det skyddade boendet +738 tkr, föreningsverksamheten +111 tkr 
och gåvor +197 tkr. Vi budgeterade med ett underskott på 190 tkr som skulle tas från vårt 
kapital. Verkligheten blev således betydligt bättre. Det egna kapitalet har 2016 ökat till 3 923 
291 kr. En del av detta är ett arv vi fått för några år sedan och som kommer att användas till 
utrustning i samband med flytt till nya huset. Delar av överskotten på gåvokontot kommer också 
att användas för utrustning mm i det nya boendet. 
 
Ekonomisk översikt  
________________________________2016-12-31   2015-12-31   2014-12-31 2013-12-31        
Medlemsavgifter            9 750           12 900          12 300           9 400 
Intäkter boendet   4 594 462     4 004 843    4 087 753  3 848 717    
Bidrag, fonder, gåvor   1 443 222        916 907       1 071 838  1 292 364                                           
  
Årets resultat   1 044 089         527 532       -233 033     222 922     
Eget kapital   3 923 291     2 879 202     2 351 670 2  584 703  
Antal anställda                                          7                     7                      7                  9 
 
Dispositioner beträffande vinst eller förlust 
      Belopp i kr 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel    
balanserat resultat     2 238 447 
årets resultat      1 044 088 
Totalt      3 923 291 
 
disponeras för 
balanseras i ny räkning     3 923 291 
Summa      3 923 291 
 
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till bilagorna resultaträkning, 
balansräkning, redovisningsprinciper och bokslutskommentarer samt noter. 

       

3. Styrelsen 
Styrelsen har haft tio protokollförda möten under året. Delar av styrelsen bildar 
tillsammans med verksamhetschefen ledningsgrupp för Kvinnohuset. Ledningsgruppen 
förbereder ärenden till styrelsen, fördjupar sig i de ekonomiska frågorna och är ett 
allmänt stöd till verksamhetschefen. Flera i styrelsen har varit engagerade i olika 
grupper som rör verksamheten. Styrelsen och medarbetarna har haft en gemensam 
planeringsdag. 
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4. Slutord från ordföranden 
Kvinnohusets verksamhetsår 2016 kan nu summeras. Ett år som blev något alldeles speciellt för 
en av Kvinnohusets medarbetare som gjorde sin sista arbetsdag i december månad och som 
varit med från starten. Tänk vad hon fått uppleva under sina 35 år på Kvinnohuset. Så många 
politiska, samhälleliga och praktiska förändringar som har skett under dessa år. 
 
Idag har vi ett skyddat boende i Örebro som är väl känt och uppskattat av både länets 
kommuner och medborgare. Men framförallt blir vi uppskattade av de kvinnor och barn som får 
möjlighet att få en fristad, råd och stöd av Kvinnohusets medarbetare och volontärer. 
 
Verksamhetens olika mål för det skyddade boendet, förenings- och volontärdelen samt 
ekonomin visar på positiva resultat inom alla områden. Något som vi är väldigt stolta och glada 
för och som visar på ett gott ledarskap, energiska och kunniga medarbetare och volontärer. 
 
Under året har vi diskuterat, funderat och planerat för de förändringar som flytten till det nya 
skyddade boendet i Kvarteret Brandstationen för med sig. Ett arbete som tar mer fart under 
2017. Det nya boendet kommer att bli ”Sveriges modernaste skyddade boende” och vi får 
möjlighet att ta emot fler våldsutsatta kvinnor, vilket vi vet behövs. Idag får vi ofta neka plats 
p.g.a. fullbeläggning.  

 
Det nya Kvinnohuset kan förverkligas tack vare ett mycket gott samarbete mellan John Ekströms 
Bygg AB, Örebro kommun och Kvinnohuset. Tack vare Kvinnohusets uppskattade verksamhet 
och goda renommé har vi fått flera stora donationer som gör det möjligt för oss att kunna 
utrusta det nya boendet. 
 
Slutligen vill jag rikta ett stort och varm tack till alla underbara bidragsgivare som med stor 
generositet tänker på våldsutsatta kvinnor och deras barn. Pengagåvorna omsätter vi bl.a. till 
startpaket som kvinnan får vid utflytt till ett eget boende. Pengarna används också till utflykter 
och andra aktiviteter. Jag vill också tacka för alla vänliga och uppskattande ord som vi får när vi 
har våra utåtriktade aktiviteter.  
 
 
Örebro 2017-03-28 
 
Britten Uhlin  Kristina Jedberger Lena Källström 
Ordförande  sekreterare  kassör 

 
 
 
 
Gabriella Altunkaynak Lena Bernhardtz Maria Schultz  Jenny Sööder 
v. ordförande  ledamot  ledamot            ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sida 381 av 533



  

11 
 

      Bilaga a 
 
 
Resultaträkning 
Belopp i kr     Not           2016-01-01-  2015-01-01- 

                 2016-12-31  2015-12-31 
 

Rörelseintäkter    1             6 504 712    5 333 786 
                    6 504 712    5 333 786 
Rörelsens kostnader 
Kostnader boende                    -830 595    -448 814 
Övriga externa kostnader               -1 084 998         -1 086 463 
Personalkostnader    2           -3 545 505  -3 287 204 
Rörelseresultat                  1 043 614             511 305 
 
Resultat från finansiella poster 
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar              -              16 143 
Ränteintäkter          475                   166  
Räntekostnader                -                   -82 
Resultat efter finansiella poster                  1 044 089            527 532 
 
Resultat före skatt                   1 044 089            527 532 
 
Årets resultat                   1 044 089            527 532 
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                                                                                                                      Bilaga b 
 

Balansräkning 
Belopp i kr     Not  2016-12-31    2015-12-31 
 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar           75 020          35 625 
Aktuell skattefordran          34 584          34 584 
Övriga fordringar           28 182            6 243 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       294 782        333 226 

    432 568        409 678 
Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar   3      352 746        352 746 

    352 746        352 746 
 

Kassa och bank      3 620 261     2 626 769 
 
Summa omsättningstillgångar     4 405 575    3 389 193 
SUMMA TILLGÅNGAR                        4 405 575    3 389 193 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital    4 
 
Bundet eget kapital 
Avsättning arv         640 755       640 755 
Avsättning nya huset      2 000 000                  - 

 2 640 755       640 755 
 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust        238 447    1 710 915 
Årets resultat      1 044 089       527 532 

 1 282 536    2 238 447 
 

Summa eget kapital     3 923 291    2 879 202 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder        282 117       152 130 
Övriga kortfristiga skulder          71 662         52 745 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       128 505       305 116 

    482 284       509 991 
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    4 405 575    3 389 193 
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      Bilaga c 

 
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp i kr om inget annat anges 
 
Allmänna redovisningsprinciper 
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen 
samt bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Vid respektive upplysning 
nedan anges vilket allmänt råd som tillämpats. Redovisningsprinciperna är där annat 
inte anges oförändrade med föregående år. 
 
Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser 
bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. 
 
Bidrag 
Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från bidragsgivare som är 
ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor 
som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. 
Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och kommun, 
Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden. 
 
Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
marknadsvärdet på balansdagen. 
 
Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
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Noter 
 
Not 1 Bidrag 
 
Bidrag 

2016-01-01-     2015-01-01- 
                    2016-12-31      2015-12-31 
 

Örebro Kommun                                                     3 207 248         3 198 424 
Kranskommuner        174 700              56 200 
Socialstyrelsen        393 469            100 000 
Örebro läns landsting        262 668           229 002 
Bidrag till personal          98 867              52 184 
Länsstyrelsen                 -                37 500 
Övriga bidrag                                                              10 000               57 000 
Summa     4 146 952         3 730 310 
 
Not 2 Anställda och personalkostnader 
Medelantalet anställda 

2016-01-01-     2015-01-01- 
2016-12-31      2015-12-31 

Män                    -                       - 
Kvinnor                     7                      7 
Totalt                    7                      7 
 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

2016-01-01-     2015-01-01- 
2016-12-31      2015-12-31 

Löner och andra ersättningar:   2 587 690          2 362 505 
Summa     2 587 690          2 362 505 
Sociala kostnader       774 937             814 718 
(varav pensionskostnader)      163 041             157 706 
 
Not 3 Kortfristiga placeringar 

Redovisat   Marknadsvärde 
värde 

Aktieindexobligation       352 746             462 831 
   352 746             462 831 

Not 4 Eget kapital 
Avsättning      Avsättning       Fritt eget 
huset              arv         kapital 

Vid årets början   2 000 000       640 755            238 447 
Disposition enl årsstämmobeslut 
Årets resultat           1 044 089 
Vid årets slut   2 000 000       640 755         1 282 536 
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Till Lekebergs kommun, Kommunstyrelsen
Ansökan om organisationsstöd till verksamheten på Kvinnohuset i 
Örebro för år 2018

Kvinnohuset i Örebro ansöker om bidrag med 30 544 kr (vi söker 4 kr per kommuninvånare, 
antalet invånare har tagits fram med hjälp av folkmängdstatistik från SCB 161231).

Kvinnohuset arbetar med att stötta och hjälpa kvinnor och barn som utsatts för psykiskt 
och/eller fysiskt våld i nära relation. Vi erbjuder rådgivande och stödjande samtal på telefon 
eller vid ett personligt besök. Vår verksamhet består också av ett skyddat boende för kvinnor 
och barn som är våldsutsatta. Vi har tre kuratorer som stödjer kvinnor och två barnpedagoger 
som stödjer barnen och deras mammor som bor/har bott på Kvinnohuset i Örebro. Vi har en 
aktiv volontärgrupp som hjälper till vid behov på kvällar och helger.

Vid årsskiftet 2017/2018 kommer vi flytta hela verksamheten till Kyrkogatan i centrala Örebro.
Vi går då från ett kollektivt boende till ett boende med egna lägenheter och kommer 
förhoppningsvis att öka antalet platser från dagens 8 rum till 11 lägenheter. Vid en ökning 
kommer även antalet medarbetare att öka.

Kvinnohuset har ett avtal med Örebro kommun och får en årlig ersättning som delvis bekostar 
personalkostnader samt lokalhyran. Enligt avtalet kommer Kvinnohuset använda sitt sparade 
kapital samt aktivt söka bidrag/medel för att täcka resterande kostnader av verksamheten. 

Kvinnohuset tar också emot kvinnor och deras barn från andra kommuner i länet. För boendet 
betalar kommunerna 1200 kr per dygn varav Kvinnohuset betalar 400 kr till Örebro kommun. 
Kvinnor som behöver stöd och råd per telefon eller i samtal på Kvinnohuset betalar ingen 
avgift. Vi erbjuder också kostnadsfri rådgivning, utbildningar och information om mäns våld 
mot kvinnor för medborgare i länets kommuner.

Vi kommer gärna och berättar om vår verksamhet.

Med vänlig hälsning, 

Ulrika Winnerfjord
Verksamhetschef    
Mobil: 070-332 11 25 Mail: uw@kvinnohusetorebro.se

Adress: Nygatan 54, 702 11 Örebro Tel: 019-14 41 99 Fax: 019-611 31 29
Mail: info@kvinnohusetorebro.se Hemsida: www.kvinnohusetorebro.se 
Plusgiro: 63 41 32-5
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Ansökan om organisationsstöd till Lekebergs personalförening

Lekebergs Personalförening ansöker om bidrag med 10 000 kr för året 2018.

Att ha en Styrelsemöte i Personalförening kan vara ett riktigt pussel. En kunnig kassör och en bra
sekreterare är grunden i vår förening. Jag tycker att det är fantastisk att vi har en Förening för alla
som jobbar i Lekebergs Kommun för endast 75 kr/år. Bra spridning på aktiviteter och tillfället är en
förutsättning för att vår fina förening ska ge medlemmarna attraktiva aktiviteter.

Bifogar:

Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2016
Verksamhetsberättelse för 2016
Årsbokslut för 2016

Revisionsberättelse för 2016

Ing rSundblad

Sekreterare

Diana Olsén

Ordförande
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Beccas Bistra, Fjugesta 2017-03-02, Kl 17.00 -18.30

Valda för verksamhetsåret 2016

Styrelse: Ordförande

Sekreterare.

Kassör.
Ledamöter

Diana Olsén

Inger Sundblad

Gunilla Ljungstedt
Elizabeth Avstranden
Lena Johansson

Mattias Claesson

Carina Åkesson

suppleant

Revisorer:

Valberedningen:

Hanna Hansson

Åsa Norden

Ulrika Strömberg
Jennie Ramberg

Elisabeth Berg
Marie Folkesson

§ l Mötets öppnande

Diana Olsén hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
13 medlemmar var närvarande.

§ 2 Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades vara behörigt utlyst.

§ 3 Dagordning
Dagordningen för mötet godkändes.

§ 4 Val av mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes Diana Olsén.
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§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11.

Val av mötessekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Inger Sandblad

Val av justeringsmän tillika rösträknare:
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lena Johansson och Gordana Sutic

Verksamhetsberättelse för 2016

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes och lades
Till handlingarna.

Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2016
Gunilla Ljungstedt föredrog årsredovisningen för 2016.
Föreningens intäkter uppgick till 24 750 kr och kostnader till
22 559 kr vilket ger ett överskott på 2 191 kr för 2016.
Årsredovisningen för 2016 godkändes.

Kristina Jansson föredrog revisionsberättelsen i vilken revisorerna
föreslog att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet.

Val av ordförande för 2017

Diana Olsén valdes till ordförande för ett år, omval.

Övriga val
Styrelse
Lena Johansson

Inger Sandblad

Gunilla Ljungstedt
Carina Åkesson
Mats Turesson

Hanna Hansson

Åsa Norden
Inger Eriksson

Vald för år

ledamot vald på 2 år, 2016/17
ledamot vald på 2 år, 2016/17
ledamot omval på l år, 2017 eg begäran
ledamot omval på 2 år, 2017/18
ledamot nyval på 2 år 2017/18

suppleant omval på 2 år, 2017/18
suppleant omval på 2 år, 2017/18
suppleant nyval på 2 år, 2017/18

§ 12. Val av revisorer och valberedningen
Ulrika Strömberg omval på l år
Jennie Ramberg omval på l år

Valberedningen

Elisabeth Berg omval på l er
Marie Folkesson omval på l år
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§ 13. Förslag till aktiviteter under 2017
Ullared
Vårruset
Friskvårdsmånad

Fjugesta loppet
Fisketävling
Tant Grön

Stockholmsresa

Julmarknad

Lekebergs revyn
Lanna Lodge Relax
GranhammarOstbutik
Konstlotteri

Naturens Hus- Skaldjursbuffé
Räkbåten

Ankis Magasin - cykeltur
Smultrongården

§ 14. Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 15. Mötets avslutande
Diana Olsén tackade förvisat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokolle

/

Ing r Sandblad

Justeras:

Lena Johansson Gordana Sutic
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande Diana Olsén

Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Övriga ledamöter
Övriga ledamöter
Övriga ledamöter

Suppleant
Suppleant

Revisorer

Valberedning

Elizabeth Avstranden

Inger Sundblad
Gunilla Ljungstedt
Mattias Claesson

Lena Johansson

Carina Åkesson

Hanna Hansson
Åsa Norden

Ulrika Strömberg
Jennie Ramberg

Marie Folkesson

Elisabeth Berg

(omval 1 år)

(vald 2015/16)
(vald 2016/17)
(omval 1 år)
(vald 2015/16)
(vald 2016/17)
(vald 2015/16)

(vald 2015/16)
(vald 2015/16)

(nyval 1 år)
(omval 1 år)

(omval 1 år)
(omval 1 år)

2 mars 2017 avslutas verksamhetsåret 2016 med årsmötet. Styrelsen har under
arbetsåret 2016 haft fyra protokollförda möten: 18 januari, 18 april, 29 augusti, och
ett möte under 2017 den 25 januari. De flesta utskicken har gått via e-post. Kallelsen
till årsmötet har skickats ut via e-post och lagts ut på intranätet samt anslagits på
kommunens anslagstavla
Föreningen har 264 medlemmar per 2016-12-31 (fg år 254 st) varav 2 pensionär som
kvarstår som medlem i föreningen. Medlemsavgiften 2016 är 75 kr och dras direkt på
lönen. För pensionärer är avgiften fortfarande 50 kr.

De aktiviteter som anordnats under 2016 genom personalföreningen har valts efter
medlemmarnas önskemål. Vi försöker att ha ett varierat utbud. Många av
aktiviteterna återkommer år efter år och är uppskattade som t. ex.
Friskvårdsmånaden maj, Vårruset, Fjugestaloppet, Gubbracet, fisketävling,
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shoppingresan till Ullared och Stockholm samt Lekebergsrevyn. Årets nyhet var
Kvällsfågelguidning vid Naturens hus (som tyvärr inte blev av på grund av för få
anmälda).

Personalföreningen har under året anordnat eller deltagit i följande aktiviteter:

Våren 2016

Friskvårdsmånad maj:
"Friskvårdsmånad maj" är ett samarbete mellan Lekebergs Personalförening och
Lekebergs kommun där det gäller att samla poäng genom att motionera. Aktiviteten
är öppen även för icke medlemmar, 83 deltagare lämnade in sina aktivitetskort att
jämföras med 68 stycken 2015 och 61 personer 2014. Dessa 83 deltagare samlade
totalt 201 st lotter. 25 vinnare fick ett presentkort värt 200 kr på Claes Ohlson.

Vårruset/Gubbracet i maj:
Till Vårruset var 30 kvinnor anmälda. Till Gubbracet var en man anmäld. Alla som var
anmälda blev som vanligt sponsrade av personalföreningen med varsin T-tröja, årets
färg var vit med blå/grönt tryck.

Grattis Ni som vann och till alla som deltog: Bra kämpat alla tjejer och grabbar.

Fisketävling 17 maj
Den 17 maj deltog 18 anmälda i fisketävlingen. Föreningen bjöd på kon/ och dricka.
Deltagarna hade med sig metspön och hade en trevlig eftermiddag vid Backa.

Hösten 2016

Stockholmsresan den 1 oktober

Lördagen 1 oktober anslöt 23 stycken deltagare (15 medlemmar och 8 icke
medlemmar) med buss till Stockholm. Bussen avgick kl 8 ifrån Fjugesta och hemresa
kl 17 ifrån Stockholm. Var och en av deltagarna fick spendera sin tid som de
önskade.

Ullaredsresan den 15 oktober

Resan lockade i år 29 personer, 16 medlemmar och 13 icke medlemmar. Resan
genomfördes med Mullhyttans Buss som begav sig till Ullared så tidigt som kl 05.00
och återkom först kl 22. 00. En väl fungerande resa med många nöjda resenärer.
Kostnad 150 kr för medlemmar och 200 kr för icke medlemmar

Taxinge Julmarknad 19 november
Den 19 november besökte 23 deltagare Julmarknad i Taxinge. Resan gick
med Mullhyttans Buss som avgick ifrån Fjugesta kl 8 och hemresa ifrån Farna kl
14.30. Resa och inträde kostade 150 kr för medlemmar och 200 kr för icke
medlemmar.
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Övrigt
l vänsterspalten på intranätet kan du hitta Personalföreningen. Där kan du också få
information om hur man blir medlem. Gunilla Ljungstedt och Diana Olsén tar emot
nyanmälningar till föreningen.

Styrelsen beslutade att medlemsavgiften för 2016 ska vara oförändrad 75 kr.
För pensionärerna är avgiften fortfarande 50 kr.

Väl mött till nya trevliga aktiviteter under 20171

Vid datorn

Diana Olsén

Ordförande i Lekebergs Personalförening
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Kassa

Bankmedel

Summa

Balansräkning

2016-12-31

23,00

53 772,33

53 795,33

2015-12-31

93,00

51 511,33

51 604,33

Resultaträkning

Intäkter
Bidrag
Medlemsavgifter
Ränta

Övrigt
Summa intäkter

2016-12-31

5 000,00
19750,00

0,00

24 750,00

2015-12-31

5 000,00
19000,00

0,00

24 000,00

Kostnader
Årsmöte
Personalaktiviteter

Övrigt

2 700,00
17029,00
2 830,00

4 600,00
15160,00
3 080,00

Summa kostnader 22 559,00 22 840,00
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LEKEBERGS PERSONALFÖRENING

Revisionsberättelse for räkenska såret 2016

Vid personalföreningens årsmöte i mars 2016 valdes undertecknade till
revisorer, för att granska föreningens verksamhet och räkenskaper.

Räkenskaperna har förts noggrant och enligt god redovisningssed. Årets
transaktioner är styrkta med verifikationer. Därför fiims ingen anledning
till någon anmärkning.

Som av årsmötet utsedda revisorer föreslår vi därför, att personalföreningens
styrelse beviljas ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar.

Fjugesta 2017-02-24

Ulrika Strömberg ennie Ramberg
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Brottsofferjouren Örebro län
Järnvägsgatan 16 A, 703 62 Örebro
Tel. 010-4891030
E-post: Info orebrolan. bo~. se
Conny Boman, ekonomiansvarig
Tel: 070-2927409
conn .boman telia.com

Återkommer om bg!

2018-04-19

ANKOM

2018 -04-10

Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
Bangatan 7
716 81 Fjugesta

Ansökan om anslag for 2018
Brottsofferjouren Örebro län är en ideell förening som sedan många år arbetar med stöd till
människor som utsatts för brott, blivit vittne till brott och till anhöriga till brottsutsatta och
tilltalade. I föreningens verksamhet ingår också att ge information till allmänheten i frågor
kring brottsoffers, vittnens och anhörigas situation i samband med brott.
Brottsofferjourens grundläggande idé är att rekrytera, utbilda, organisera och vägleda
människor som vill och kan göra en ideell insats som stödperson eller vittnesstöd.
De får genomgå utbildning och praktik och ska sedan godkännas av styrelsen innan man får
tjänstgöra. De får även skriva under ett avtal att de arbetar under tysthetslöfte.
Just nu har vi 30 stödpersoner och 25 vittnesstöd. Vittnesstöden tjänstgör ideellt på Örebro
Tingsrätt. Till nästa utbildning i september 2018 ska vi rekrytera stödpersoner och vittnesstöd
från Lekeberg, då de som tjänstgjort har slutat.
Vi har 2 heltidsanställda samordnare. De ser till att tillgängligheten är god, att tillräckligt antal
stödpersoner och vittnesstöd finns utbildade och kan tjänstgöra.
De ger också vägledning och handledning till de ideella, samt svarar brottsutsatta på frågor
kring rättsprocessen och skadestånd, som kommer via telefon, mail eller besök.
I Lekeberg har vi funnits med information vid biblioteket i samband med den internationella
brottsofferdagen 22 febmari.
Brottsoffer) ouren är ett viktigt komplement till samhällets insatser för brottsutsatta.
Stöd ges kostnadsfritt.
Brottsofferjouren har 3-årsavtal med Örebro kommun. Det som gäller nu är för 2017-2019.
Vi får 513. 000 kr för 2018 och det blir 3,41 kr/invånare. Vi brukar då ansöka om bidrag från
Lekeberg, så det blir samma per invånare. Alltså 7636 inv. å 3,41 kr/inv. = 26. 000 kr
Brottsofferjouren Örebro Örebro län ansöker om ett anslag på 26.000 kr från
Lekebergs kommun for verksamheten 2018.
Önskas ytterligare upplysningar kontakta gärna undertecknad.

För Brottsofferjouren Örebro län

Conny Boman

Bilagor till ansökan bifogas. Det är Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2017,
samt konstituerande protokoll 2018-04-16, verksamhetsplan 2018-2020 och budget för 2018.
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erksamhetsberättelse 2017

BR TTSOFFER

ision

Brottsofferjouren Orebro-Lekeberg ska på ett lämpligt sätt ge stöd och hjälp åt
människor som blivit utsatta för eller varit vittne till brott. Detta ska ske genom
ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstödjare. Anställd personal samordnar och
administrerar verksamheten.

Under 2017 har Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg hanterat;

413 stödsökande
568 timmar i tingsrätten där
685 vittnen,
338 anhöriga och
166 målsäganden har fått stöd
1,2 anställda

28 ideella stödpersoner och vittnesstödjare
9 ideella personer bestående av styrelse, revisorer samt valberedare

Utöver ovanstående har Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg arbetat ensam och i
samverkan med flera olika aktörer för att förbättra tillvaron för de som på något sätt
varit utsatta för brott.

På följande sidor finns en utförligare beskrivning av vår verksamhet under 2017

Stöd
och

hjälp
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Brottsofiferjouren Orebro-Lekeberg har gett stöd och hjälp åt människor
som blivit utsatta för brott eller bevittnat brott, samt till anhöriga som
indirekt är drabbade av brott. Arbetet har bedrivits av ideellt arbetande
stödpersoner och vittnesstödjare samt av anställd personal som har
saniordnat och adininistrerat verksaniheten.

Organisation

Årsmötet
Årsmötet hölls 13 mars 2017 i City Seniorens gemensamhetslokal på Järnvägsgatan
16 B i Örebro. Inbjuden gäst var Renee Andersson från Örebro kommun som
berättade om en "kartläggning av våld i nära relationer" som genomfördes under
2016 i Örebro kommun. Efter informationen bjöds det på kaffe och smörgås.

Styrelsen

Vid årsmötet företogs val av styrelse och andra funktionärer inom föreningen.
Styrelsens sammansättning har under 2017 varit följande:

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Protokollsekreterare

Övriga ledamöter

Mats Einestam

Marie-Louise Lindberg
Conny Boman
Adjungerad Lisa Henningsson
Sofi Eriksson, Annica Zetterholm, Annika Åberg Hellund
samt Ingvar Blomberg
Kenneth Andersson och Bengt Wentzel
Kerstin Leijonborg

Revisorer

Revisorsuppleant
Valberedning inför
Sammanslagningen Conny Boman till Valberedningens ordförande och Lisa
Henningsson till sammankallande.

Styrelsen har under året haft 7 sammanträden.
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Anställda
De anställdas gmndläggande arbete har gått ut på att rekrytera, utbilda och handleda
ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd. Under 2017 har drygt 40 personer
gjort ideella arbetsinsatser i vår verksamhet, som stödperson, vittnesstöd, eller som
styrelseledamot. Lisa Henningsson har arbetat som verksamhetssamordnare på 90
procent från januari till sista mars därefter 100 procent. Ida Larsson har arbetat ca en
dag i veckan under året och 75 procent under sommaren. Under höstterminen har
Karolina Bävsjö, VFU-student från Socionomprogrammet haft 20 veckors VFU
(Verksamhetsförlagdutbildning) i verksamheten med Lisa som handledare.

Ideella
9 stödpersoner har under året varit aktiva och 24 personer har tjänstgjort vid Örebro
tingsrätt som vittnesstöd.

Stöd och hjälp
Under 2017 har 413 personer varit i kontakt med Brottsoffer) ouren Örebro-Lekeberg
och erbjudits stöd, information och råd genom ideellt aktiva stödpersoner och
anställd personal. Genomsnittlig tid per ärende har varit 59 minuter. 58 procent av
de 413 statistikförda ärendena förmedlades till oss via polisen. Antalet förmedlade
ärenden från polisen har minskat med 7 procent från föregående år. De som tog
kontakt pä egen hand har sökt oss via telefon, mail eller besök. Några har blivit
uppmanade av polisen eller personal vid tingsrätten att ta kontakt~med oss för råd
och stöd. Under perioden l juli till 31 december hade vi en radiokampanj på "NRJ" i
hela länet. Några av de som sökt oss självmant tror vi är tack vare reklamen.

Vanligast förekommande brott bland de som sökt stöd och hjälp har varit
misshandel. Därefter följer olaga hot, ofi-edande, våldtäkt, stöld, rån, och övriga
sexualbrott. 67 procent av de som haft kontakt med Brottsofferjouren Örebro7
Lekeberg under året är kvinnor. Av de särskilda omständigheter som funnits att ange
i statistiken så är brott i nära relation den mest utmärkande.

Särskilda omständigheter fördelat på brottstyp
•Skolrelaterat

•Nära relaUon

•Intemetielaterat

•Hatbrott

^

BROTTSOFFER

JOUREN
0200-212011

2017
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Anställd personal har i huvudsak fannits tillgängliga i verksamhetslokalen mändag-
fredag. Tider då personal inte varit tillgänglig för telefonsamtal, har telefonen varit
vidarekopplad till Brottsofferjourernas telefoncentral. De som under den tiden har
sökt kontakt med oss, har kunnat lämna kontaktuppgifter samt vad ärendet gäller för
att sedan bli kontaktad av en stödperson eller anställd. Stödpersonerna har varit
samlade till två stödpersonsträffar med extern handledning av Gunilla Stenlund,
psykoterapeut. Gunilla har också varit handledare till anställd personal.
Stödpersonerna har varit inbjudna till två filmvisningar, "My life my lesson" på
Biograf Roxy i maj och "Say something" på Citykonferenscenter i november.
Stödpersonerna har också varit inbjudna till ett föreläsningstillfälle med temat
Psykisk ohälsa, som föreningen Balans Örebro höll i. Ett par trivselträffar har
ordnats, en sommarträff 29 maj i Vintrosa på "Tant Grön och enjulträffden 8
december på Naturens Hiis i Örebro. Det arrangerades två grundutbildningar under
året. En i mars och en i oktober.

Vittnesstöd
Brottsoffeqouren Orebro-Lekeberg har ansvarat för att erbjuda stöd åt vittnen,
målsägande och medföljande anhöriga i samband med brottmålsförhandlingar vid
Örebro Tingsrätt. Antalet aktiva vittnesstöd har under året varit 24. Det hölls två
gmndutbildningar under året. Vittnesstöd har funnits på plats 568 timmar på Örebro
tingsrätt då 685 vittnen och 166 målsägande har erhållit information och stod. Utöver
det har vittnesstödjarna haft samtal och gett information till anhöriga, vänner och
andra besökande. Vi har för det mesta kunnat möta upp behovet av stöd och
information på tingsrätten. Vittnesstödjarna samlades till vittnesstödsträffför
erfarenhetsutbyte vid två tillfällen, samt vid två trivselträffar tillsammans med
stödpersoner och styrelse. Vittnesstödjarna har också tillsammans med
stödpersonerna bjudits in till ett fortbildningstillfälle med temat "Psykisk ohälsa" och
två filmvisningar. Flera personer vid Örebro tingsrätt har tillsammans ansvarat för
att förmedla underlag på kommande brottsmålsförhandlingar. Underlaget har legat
till gmnd för planeringen av tjänstgöring på tingsrätten. Vittnesstöd har i huvudsak
funnits på plats på vardagar, för- och eftermiddag med undantag för klämdagar och
semesterperioden under sommaren. I samband med kallelsen som skickats från
tingsrätten till målsägande och vittnen har ett blad med kontaktuppgifter till
Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg medföljt. Där det bland annat framgått att de kan
kontakta oss för att få mer information i förväg. I den sammanställda statistiken för
2017 är det en ökning med 3 procent från föregående år när det gäller kontakt med
vittnen på telefon.
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Utbildning - konferenser
> Den 20 mars var Lisa och Ida på en föreläsning om barnperspektiv och

bevittnande av våld i nära relation. Föreläsningen hölls av Anna L Jonhed,
forskare vid Örebro universitet.

> Lisa deltog vid en konferens för samordnare 28-29 mars i Stockholm ordnat av
Brottsofferjouren Sverige.

> Lisa och Per var på en föreläsning i Askersund om 'Våldsbejakande
extremism" med Peter Sundin från Brottsförebyggande centmm i Värmland.
Föreläsningen anordnades av Brottsofferjouren i Sydnärke.

> Marie-Louise och Mats var ombud på Förbundsstämman i Solna 19-20 maj,
Lisa deltog som observatör.

> Lisa deltog på Brottsoffermyndighetens vittnesstödsamordnarutbildning 28-
29 augusti i Stockholm.

> 12 september hölls en föreläsning på föreningarnas Hus av Föreningen Balans
Örebro anordnat av oss. Temat var Psykisk ohälsa (ur ett brukar och
anhörigperspektiv). Samtliga Volontärer i länet var inbjudna.

> 3 oktober var Lisa och Karolina på en föreläsning på Örebro Universitet om
"HBTQ och Heder".

> 6-7 oktober deltog 2 stödpersoner, Nora och Susanna på en Temakonferens i
Stockholm anordnat av Brottsofferjouren Sverige. Temat var 'Våld i nära
relationer" och innehöll bland annat Ml (Motiverande samtal) och en
föreläsning om hur våldet ofta även riktar sig mot familjens/offrets husdjur.

> lO-ii/ii deltog Karolina på samma Temakonferens som ovan fast i
Hässleholm.

> 25/10 deltog Karolina på en heldagsutbildning med temat 'Våld mot barn".
> 31/10 var Lisa och Karolina på en utbildningsdag på Citykonferenscenter som

Länsstyrelsen inbjöd till med temat "Hur kan vi samverka för att motverka
människohandel och prostitution".

> 24/11 var Lisa och Karolina på en heldagsutbildning om "att möta HBTQ
personer" arrangerat av bland andra RFSL Brottsofferjour.

> 29/11 var Lisa och Karolina återigen på Örebro Universitet på en
utbildningsdag om "det sexualiserade våldet i det moderna samhället".

> Mats Einestam och Marie-Louise Lindberg deltog på Ordförandekonferensen i
Stockholm 20-21 oktober.

> Lisa har deltagit på ett av årets två Länsgruppsmöten. Länsgruppen är en
samverkansgrupp för Kvinnofrid och sammankallas av Tomas Wetterberg på
Länsstyrelsen Örebro.

> Personalen har under året haft 4 handledningstillfällen.
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edvetenhet

Det finns mycket att göra för Brottsofferjouren och andra aktörer på området när det
gäller brottsutsattas och vittnens rättigheter och möjlighethet till stöd och
information, frågor gällande rättsprocessen och vad Brottsofferjouren kan erbjuda.
Vi har informerat om verlcsamheten till polisaspiranter vid två tillfällen.
Vi har tillsammans med Stödcentrum för unga brottsoffer informerat hos utredarna
på mängdbrott i samband med deras APT. Vi har informerat om Brottsofferjouren
och materialet "Försök inte lura mig" för PRO i Mellösa. Studiebesök på tingsrätten
har gjorts av lärare och högstadieelever från Adolfbergskolan. Studiebesök i
verksamhetslokalen av elever samt lärare från Dövtolksutbildningen. I samband med
Internationella brottsofferdagen 22 febmari hade vi informationsmaterial en vecka i
ett skyltfönster på Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 i Örebro för att synliggöra oss.
22 februari hade vi Öppet Hus i verksamhetslokalen och bjöd på fika. 16 febmari var
Ida och Lisa på ett av Socionomprogrammets etikseminarium och informerade samt
hade dialog med studenterna om vår verksamhet. 4 maj var vi på plats igen på
Socionomprogrammet och informerade om vår verksamhet på den så kallade
Bmkardagen. 10 maj höll vi en filmvisning av filmen "My life my lesson" på biograf
Roxy i Örebro. Dels för våra egna stödpersoner och vittnesstödjare men också
inbjudna samarbetspartners från socialtjänst, polis, skolpersonal. Kvinnohuset samt
frivården. För att arrangera denna dag fick vi sponsring av Länsstyrelsen i Örebro och
en del praktisk hjälp från Agneta Bergman kommunikatör på Brottsofferjouren
Sverige och Monica Ekström, vice ordförande Brottsofferjouren Sverige.
l juni deltog vi på Föreningarnas dag i samband med Marknadsafton. Vi stod en
heldag/kväll på Storgatan med informationsbord tillsammans med andra föreningar
14 september var Ida och Karolina på "introduktionsdag" för nya samordnare på
Förbundskansliet i Stockholm. Den il oktober hölls ORU-krimdagen anordnat för
Kriminologistudenter på Örebro universitet vid vilken Lisa, Karolina och Per deltog
som utställare med information och tryckmaterial. Den 28/11 deltog Lisa, Karolina
och Nora med informationsbord på Juristmässan vid Örebro Universitet.

Samverkan

Varje vecka har vi tagit emot ärenden via post, skickade från Polisen, då personer
som anmält brott fått frågan om de önskar kontakt med bland andra
Brottsofferjouren. Katarina Emlund, Polisens brottsoffersamordnare, på BOPS,
Brottsofferstöd och Personsäkerhet är den som ansvarat för att förmedla dessa. Detta
sedan Lena Hesselmyr Muskös som tidigare ansvarade för detta gick i pension l april.
Vi hade en lunchträffmed Lena på hennes sista arbetsdag då vi tackade för ett långt
och gott samarbete. Katarina har också tillhandahållit oss med uppgifter och
underlag, som varit viktiga för att ge hjälp och stöd till brottsutsatta. Några
brottsutsatta har blivit uppmanade av utredare hos Polisen att kontakta
Brottsofferjouren. Ofta har det då gällt frågor om ersättningsanspråk eller att
utredaren har uppmärksammat behov av stöd. Brottsofferjouren har också haft ett
gott samarbete med personalen vid Örebro Tingsrätt. Personalen i receptionen har
varit behjälpliga med efterfrågade handlingar och övriga upplysningar vilket
underlättat vårt arbete för brottsutsatta och vittnen. Tre möten har hållits
tillsammans med representanter från Brottsoffer] ouren Sydnärke och
Brottsofferjouren Bergslagen för planering av sammanslagning av jourerna. I augusti
deltog Ida på ett möte angående ett försök att få igång några pilotprojekt om
Trygghetshundar igen. Projektet syftar till samverkan mellan polis, kommun och
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civilsamhälle. I september var Lisa och Ingela från Brottsofferjouren Bergslagen på
ett samverkansmöte hos Barnahus tillsammans Stödcentmm för unga brottsoffer.

Tillgänglighet
Brottsofferjouren Örebro-Lekebergs verksamhetslokal på Järnvägsgatan 16 A, har
varit bemannad i huvudsak måndag till fredag av anställd personal för samordning,
administration och möten. Lokalen har också nyttjats av våra ideella medarbetare
som kommit in för att ringa på ärenden och/eller tagit emot personer för stödsamtal.
Stödpersonsträffar, intervjuer och studiebesök har också hållits i lokalerna.
I samband med grundutbildning, fortbildning och sammanslagningsmöten har
lokaler i Föreningarnas hus använts. I samband med Grundutbildningarna i mars och
oktober har lokal i Rättscentrum och tingsrätten också använts.
Brottsoffeqouren Örebro-Lekeberg har haft en hemsida i bmk med en länk till
Brottsofferjouren Sveriges Facebook.

Ekonomi

Ekonomiska anslag, bidrag och gåvor har inkommit till Brottsofferjouren Örebro-
Lekeberg under 2017. Anslag från Örebro kommun, Lekebergs kommun och bidrag
från Brottsoffermyndighetens brottsofferfond. Gåvor från medlemmar, gåva från
Atlas Copco AB samt kolleketer från Adolfsbergs och Längbros församlingar
Angående ekonomiskt resultat se resiiltatrapport.
För arrangemanget av filmvisningen 10 maj fick vi sponsring av Länsstyrelsen i
Örebro och för filmvisningen 16 november fick vi bidrag från Socialstyrelsen.

.edlemmar
Vid årets slut hade föreningen Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg 57 medlemmar.
Förutom enskilda personer finns några organisationer som medlemmar
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Slutord
Brottsofferjourens arbete, med stöd åt brottsoffer och vittnen, är i första hand en
insats av medmänskligt stöd åt den som drabbas. Det är också en insats för
samhällets bästa. Vi vill verka för ett samhälle där människor som blir utsatta för

brott med tillförsikt vågar polisanmäla det inträffade. Och där människor som begått
brott, får stå till svars för detta. Där den utsatte bemöts med omtanke och respekt och
där den utsatte får hjälp och stöd att gå vidare i livet. Brottsofferjouren vill också
verka för ett samhälle där den som bevittnar ett brott vågar se och reagera. Där
rättsväsendet medverkar till att ett vittne känner det angeläget och tryggt att berätta
sina iakttagelser. Behovet av insatser för medmänniskan och samhället inom detta
område är större än någonsin. Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg har varit
engagerade i detta arbete sedan verksamheten startade 1992. Med uthållighet,
inspiration och målmedvetenhet vill vi nu gå vidare till att skapa samma
förutsättningar för alla invånare oavsett var man bor i Örebro län.

Ett varmt tack till alla stödpersoner och vittnesstöd som arbetar ideellt i
verksamheten och som på ett föredömligt sätt visar empati och medkänsla för sina
medmänniskor. Även ett stort tack till våra anställda, som är grundförutsättningen
för att kunna behålla den kontinuitet och kvalitet som vi stolta kan stå för idag.
Tack till alla våra medlemmar och andra som bidragit såväl ideellt som ekonomiskt
till vår verksamhet och dess utveckling. Tack också till våra samarbetspartners; polis,
åklagare, advokater, personal vid Örebro tingsrätt, Örebro och Lekebergs kommun,
Stödcentrum för unga brottsoffer och Centrum mot våld i nära relation.

Örebro i mars 2017

Styrelsen för Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg

Mats Einestam, ordförande
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Brottsofferjouren Örebro län - Styrelsemöte 2018-04-16
Budget 2018

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag kommuner
Bidrag BROM v-stöd
Bidrag BROM verk-stöd
Bidrag BROM övriga
Övriga bidrag/gåvor
Tillskott eget kapital
Summa intäkter

Kostnader
BROM v-stöd

Löner inkl. soc.avg
Hyror lokaler
Porto-bank-tele-dator-kopiering
Utbildning konferenser
Möten, träffar
Resor

Tolk
Försäkringar
IDEA
Annonser, reklam, trycksaker
Kansli

Övrigt
Summa kostnader

*Bidrag kommuner 2018
Bergslagen
Degerfors
Hällefors
Karlskoga
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora

Sydnärke
Askersund

Hallsberg
Kumla

Laxå

Örebro-Lekeberg
Lekeberg
Örebro

45.000
41.640

110.000
140.000
30.000
31.350

14.823
30.000
40.000
6.000

26.000
513.000

20.000
1.026.813*
335.000
210.000
92.825
50.000
6.362

1.741.000

37.000
1. 190.000
180.000
80.000
30.000
50.000
20.000
6.000
5.000
3.000

65.000
60.000
15.000

1.741.000

Sökt - utbetalas i april!
Samarbetsavtal - ej utbetalat.
Sökt! Utbetalat 55. 000! 55. 000 i juni.
Samarbetsavtal - ej utbetalat.
Samarbetsavtal - ej utbetalat.
Samarbetsavtal - ej utbetalat.

Utbetalat!

Sökt?
Sökt?
Utbetalat!

Sökt i april.
Avtal 2017-2019.

kr/inv

4,65
5,90
3,62
5,90
5,99
2,94

1,31
1,92
1,86
1,05

3,41
3,41

Summa Örebro län 1.026.813 3,44
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Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för
Brottsofferjouren Örebro län måndag 16 april 2018 kl. 17.30 på
Järnvägsgatan 16 A, Örebro.
Närvarande: Marie-Louise Lindberg, GunUla Stenlund, Christian Lahesalu, Irene Rosell,
adjungerade Conny Boman (ekonomiansvarig), samt Ida Larsson och Lisa Henningsson
(anställda samordnare).
Återbud: Mats Einestam, Jörn Andersen, Ulla Kalander Karlsson och UlfAppelkvist

§ l. Öppnande
Ordförande, Marie-Louise Lindberg, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Gk»dkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes efter att paragrafen övriga frågor tagits bort.

§ 3. Val av sekreterare ochjusteringsperson
Beslutades att välja Lisa Henningsson till sekreterare för mötet och Gunilla Stenlund att
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4. Konstituerande
a. Sekreterare Beslutades att anställda samordnare adjungeras till styrelsen som

sekreterare till dess att styrelsen är fulltalig och sekreterare kan
väljas.

b. Ekonomiansvarig/adjungering tUl 30 juni
Beslutades att välja Conny Boman till adjungerad
ekonomiansvarig fram till 30 juni 2018.

c. Personalansvarig
Beslutades att Marie-Louise Lindberg tillsammans med Gunilla
Stenlund är personalansvariga.

d. Firinateckning Beslutades att Conny Boman 450111-6232, i egenskap av
adjungerad ekonomiansvarig är firmatecknare fram till 30 juni
20l8, samt hela kalenderåret Marie-Louise Lindberg 481129-
6609 och Christian Lahesalu 890803-6638. De har teckningsrätt,
var för sig, avseende bankärenden, samt ansökan och redovisning
BROM. Övrig firmateckning utföres av Marie-Louise Lindberg och
Christian Lahesaluvar för sig.

e. Ev. fyllnadsval/adjungering p.g. a. avsägelse
Bo Hedlund som valdes till ledamot av årsmötet har avsagt sig
uppdraget som ledamot i styrelsen den 16 april 2018.
Beslutades att godkänna avsägelsen och att styrelsen fortsätter sitt
arbete med 8 ledamöter istället för 9.

§ 5. Nästa styrelsemöte

Måndag 16 april kl 18. 00

§ 6. Avslutning
Ordförande, Marie-Louise Lindberg tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:

/5^/-v l-^vyy^i^-^
Lisa Henningsson, sekreterare

Justeras*

'^ '
;

Marie- ouise Lindberg, ordf?

Gunilla Stenlund, justeringsperson
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rottsofferjouren rebro län

3i<CriSO£PER
JOUREM
^2002120

Syfte

Brottsofferjouren i Örebro län ska erbjuda stöd och hjälp åt människor som blivit
brottsutsatta eller bevittnat brott. Med brottsutsatt menas en person som utsatts för
brott eller en närstående till någon som utsatts för brott. Syftet med verksamheten är
att den ska bedrivas pä ideell basis och administreras samt samordnas av anställd
personal.

Organisation

Styrelsen ansvarar för att föreningen uppfyller syfte och mål enligt följande
verksamhetsplan^ För att effektivt bedriva verksamheten har styrelsemediemmarna
egna eller delade ansvarsområden. Ansvaret innebär att styrelsemedlemmarna
t?saimma.ns med d,e anställdabeYakar'samt ansvarar för, att driva relevanta frågor i
styrelsen för att sedan genomföra beslutade åtgärder.

'^n?ä??a har UPP^a§ av styrelsen genom anställningsavtal, befattningsbeskrivning
samt delegeringar från styrelsen. Huvudsakliga uppgifter för de anställda är att
samordna verksamheten, rekrytera, utbilda ochhandleda de ideella.

Ideella medarbetare erhåller sina uppdrag efter genomförd utbildning och efter
godkännande av styrelsen. Godkännandet grundas på den enskildes deltagande'och
personliga lämplighet under utbildningens gång samt slutsamtal.

Stöd och hjälp

Brottsofferjouren Örebro län ska erbjuda stöd och hjälp åt brottsutsatta.
Detta genom att:

• Ha anställd personal med kompetens att driva verksamheten enligt sin
arbetsbeskrivning. Personalen är grunden för kontinuitet och kvalitet!
verksamheten.

• Rekrytera stödpersoner och vittnesstöd.
• Genomföra utbildning, fortbildning, samt handledning för personal,

stödpersoner och vittnesstöd för att kunna ge lämpligt stöd.
• Ge brottsutsatta stod på telefon, via e-post och enskilda samtal/möten i

Brottsofferjourens lokaler
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Ha vittnesstöd i tjänst vid brottmålsförhandlingar vid Örebro tingsrätt där
vittnen eller målsäganden är kallade. Erbjuda vittnen, målsäganden och
vardnadshavare stöd innan och efter huvudförhandling.
Mtiva inom verksamheten ska känna sig trygga och trivas med sitt uppdrag
för att känna fortsatt engagemang.
Aktivt arbeta med att utveckla stödet till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

• Utöka stödarbetet för unga brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Mål för perioden:

Ha ändamålsenliga lokaler för enskilda samtal och möten.
Brottsofferjouren ska vara bemannad 40 timmar i veckan.
Telefontider vardagar 9-16.
Hemsidan och sociala medier, där jouren är aktiv, ska uppdateras
kontinuerligt.
Det ska finnas minst 25 aktiva vittnesstöd och xx aktiva stödpersoner.
Det ska arrangeras stödpersonsträffar och vittnesstödsträffar. Alla ska få
tillfälle till utbildning och handledning. Gmndutbildning för nya stödpersoner
och vittnesstöd anordnas 2 gånger/år.

Tillgänglighet

Genom en stabil ekonomisk grund för verksamheten kan vi öka tillgängligheten.
Detta genom:

Bidrag från samtliga kommuner i länet
Stödmedlemmar

Informationsmaterial på offentliga platser t. ex. Vårdcentraler
InformationstUlfällen på högstadie- och gymnasieskolor
Offentliga mötestillfällen på exempelvis bibliotek.
Kontakt med media.

Mål för perioden:
Öka medlemsantalet och antalet företag/organisationer som medlemmar
Ha minst 6 månaders omkostnader för verksamheten på kontot.
IOP (Idéburet offentligt partnerskap) avtal alt fleråriga föreningsbidrag.
Lämna ut informationsmaterial på offentliga platser.
Alla utbildningar, med vuxna och elever från årskurs 9 ska erbjudas
information.

Anordna offentliga möten under Internationella Brottsofferdagen och vid
andra lämpliga tillfällen.
Synas i media kontinuerligt angående vårt arbete.
Ha ett uppdaterat pressmaterial.
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arknadsföring information

Brottsofferjouren Örebro län ska öka den allmänna kunskapen om Brottsofferjouren.
Fler ska veta att brottsutsatta, vittnen och anhöriga kan fä samtalsstöd, information
samt vittnesstöd.

Mål för perioden:

• Ha en uppdaterad hemsida och finnas tillgängliga på sociala medier som
exempelvis Facebook.

• Ha en chatt som är öppen regelbundet.
• Vid "särskild brottshändelse" ha utökad öppen verksamhet.

Samverkan

Brottsofferjouren Örebro län ska genom samverkan skapa bättre förutsättningar för
brottsutsatta samt bidra till brottsförebyggande arbete. Detta genom att samverka
med:

• Örebro läns, kommuner.
• Polis, åklagare, tingsrätt. Region Örebro, Länsstyrelsen,

Brottsoffermyndigheten och andra relevanta myndigheter.
• Centrum mot våld i nära relation, Stödcentmm för unga brottsoffer, Barnahus

Kvinnohusen och andra organisationer med liknande syfte.
• Örebro Universitet och andra skolor i kommunerna.

• Hälso- och sjukvård.
• Andra Brottsofferjourer och Brottsofferjouren Sverige.

Mål för perioden:

• Tillgänglighet för kontakter via telefon, vardagar 9-16, Facebook, chatt,
hemsida och e-post. Kontorstider 40 timmar per vecka.

• Delta aktivt i gemensamma träffar och arbetsgrupper.

BROTTSOFFER
1>

0200-2?20?<?

Sida 415 av 533



Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §70

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

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

Sida 1 av 3Sida 416 av 533



Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§70 - Organisationsstöd 2018 (KS 17-525)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog riktlinjer för organisationsstöd i maj 2017. Kommunstyrelsens stöd till 
organisationer syftar till att stötta verksamheter vars arbete gynnar Lekebergs kommun och dess 
invånare. Föreningens eller organisationens arbete ska ha en tydlig och positiv påverkad på 
kommunen och dess invånare. Stödet ska inte konkurrera eller komplettera de föreningsbidragen 
som kultur- och bildningsnämnden hanterar varje år utan är helt avskilt från dessa.

Enligt riktlinjerna ska en digital ansökan vara inkommen till Lekebergs kommun senast 1 oktober 
året för ansökningar gällande nästkommande års verksamhet. Kvinnohuset inkom med ansökan 
den 14 juli 2017. Personalföreningen i Lekebergs inkom med ansökan den 29 mars 2018 och 
Brottsofferjouren Örebro län inkom med ansökan den 20 april 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fördelar organisationsstöd för 2018 enligt följande

 Kvinnohuset, 30 544 kronor
 Personalföreningen i Lekebergs kommun, 10 000 kronor
 Brottsofferjouren Örebro län, 26 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Organisationsstöd 2018 - (KS 17-525-4)
 Ansökan Kvinnohuset - (KS 17-525-1)
 Ansökan Kvinnohuset - (KS 17-525-1.1)
 Ansökan Kvinnohuset - (KS 17-525-1.2)
 Ansökan Kvinnohuset - (KS 17-525-1.3)
 Ansökan Personalföreningen - (KS 17-525-2)
 Ansökan Brottsofferjouren - (KS 17-525-3)
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Årsredovisning FINSAM 2017
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KS 18-416
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Tjänsteskrivelse 2018-05-14 1 (1)

Dnr: KS 18-416

   

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning FINSAM 2017

Ärendebeskrivning
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 april 2018 
eftersom årsredovisningen ännu inte inkommit. 

Årsredovisningen för FINSAM har nu inkommit till kommunen. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Finsam Lekeberg och Örebro har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från en ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer 
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. 
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt redovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda och de tillstyrker at 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Godkänner årsredovisningen för Finsam Örebro-Lekeberg 2017
2. Beviljar ansvarsfrihet för Finsam Örebro-Lekeberg för 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Redovisning av partistödet 
2017
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KS 18-95
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Tjänsteskrivelse 2018-05-15 1 (2)

Dnr: KS 18-95

   

Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistödet 2017

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt 
partistöd. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på området, 
kommunallagen 4 kap §§ 29-30.

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet 
som riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

Redovisning av partistödet har i skrivande stund (2018-05-14) lämnats in av 
Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Framtidspartiet, Vänsterpartiet och 
Socialdemokraterna.

1 Bakgrund
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd 
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 
bifogas redovisningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning 
och granskningsrapport.

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av 
det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade 
krav på redovisning och granskning av hur partistödets används - men avsikten är 
inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en 
materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den 
årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av 
stödet - i former partiet väljer. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas 
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för den 
offentlighet som är naturligt förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges 
bord.

2 Slutsats
Redovisning av partistödet har i skrivande stund lämnats in av Centerpartiet, 
Sverigedemokraterna, Framtidspartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Detta 
måste beaktas i beslutet om utbetalningar för 2019.
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Tjänsteskrivelse 2018-05-15 2 (2)

Dnr: KS 18-95

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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LEKEBERGS
KO UN

2018-02-14 2C2)

Blankett för redovisning av kommunalt/regionalt partistöd

(Blanketten lämnas till utredningssekreterare n för kommunstyrelsen senast den 2
maj 2018)

Kommun

Lekebergs kommun

Partiets namn

Sverigedemokraterna

Redovisningsperiod

Zoi7
Av partiet utsedd granskare

Namn::G<r^ Mt|-^^
Adress: gy^. ZÖ -7/fc3o Ff^cm
Telefonnummer:- ^^^ ~ /2Z^ i

E-postadress: : ^^^,(,-,. CO^
Redovisning:

P^-lis^-l 2oi7 å. ;^^
^U ö/or^ruW ̂  ̂ "^ ^
£\^^f ^^ 20 (^

^1•33 e^

l^ssw ̂ ^ ̂ c^erj
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2018-02-14 1 (2)

Mall för Redovisning från partierna av användningen av 
det kommunala partistödet

Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt 
partistöd, se bilaga. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på området, 
kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§.

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet 
som riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december 2016 och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning 
och granskningsrapport.

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av 
det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade 
krav på redovisning och granskning av hur partistödets används - men avsikten är 
inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en 
materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den 
årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av 
stödet - i former partiet väljer. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas 
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för den 
offentlighet som är naturligt förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges 
bord.

Mot bakgrund av ovanstående kan inte kommunen besluta hur redovisningen 
närmare ska ske, utan endast lämna en rekommendation på hur det kan ske.

Bifogade blankett utgör en sådan rekommendation.
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Blankett för redovisning av kommunalt/regionalt partistöd
(Blanketten lämnas till utredningssekreteraren för kommunstyrelsen senast den 2 
maj 2018)

Kommun
Lekeberg

Partiets namn
Centerpartiet

Redovisningsperiod
2017-01-01-2017-12-31

Av partiet utsedd granskare 
Anders Andersson

Namn:  Anders Andersson

Adress: Södergatan 11, 716 30 Fjugesta

Telefonnummer: 0585-10984

E-postadress: Klicka här för att ange text.

Redovisning:
Partistödet har använts till politiskt arbete inom kommunen, samt till utbildning av 
våra förtroendevalda. Vi har delat ut ett infoblad till alla hushåll, samt deltagit i och 
även arrangerat olika aktiviteter för att nå ut till och ha dialog med invånarna.

Våra förtroendevalda har deltagit i utbildningar både interna och externa i partiet för 
att bättre kunna utföra sina uppdrag.

Vi har också börjat rekrytera och utbilda framför allt yngre personer inför valåret 
2018.
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Mall för Redovisning från partierna av användningen av 
det kommunala partistödet

Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt 
partistöd, se bilaga. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på området, 
kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§.

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet 
som riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december 2016 och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning 
och granskningsrapport.

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av 
det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade 
krav på redovisning och granskning av hur partistödets används - men avsikten är 
inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en 
materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den 
årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av 
stödet - i former partiet väljer. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas 
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för den 
offentlighet som är naturligt förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges 
bord.

Mot bakgrund av ovanstående kan inte kommunen besluta hur redovisningen 
närmare ska ske, utan endast lämna en rekommendation på hur det kan ske.

Bifogade blankett utgör en sådan rekommendation.
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Blankett för redovisning av kommunalt/regionalt partistöd
(Blanketten lämnas till utredningssekreteraren för kommunstyrelsen senast den 2 
maj 2018)

Kommun
Lekebergs kommun

Partiets namn
Liberalerna i Lekeberg

Redovisningsperiod
2017.01.01--2017.12.31.

Av partiet utsedd granskare 
Namn: Cecilia Lindström

Adress: Åstigen 7, 716 94 Mullhyttan

Telefonnummer: 

E-postadress:

Redovisning:
Liberalerna i Lekeberg har år 2017 mottagit 16.576 kr i partistöd av Lekebergs 
kommun. Den verksamhet som bedrivs inom partiföreningen syftar till att stärka 
Liberalernas och de liberala idéernas ställning inom kommunen samt öka 
Liberalernas röstetal i allmänna val. Medlen används i huvudsak för att finansiera 
möteskostnader, sammanträden och organisationsutveckling. De används även till 
fondering eftersom partiföreningen under en mandatperiod fonderar en del av 
medlen för att kunna användas för kampanjaktiviteter under valåret. Dessa medel 
används därefter för väljardialogen med invånarna i Lekebergs kommun under 
valrörelser.
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Blankett för redovisning av kommunalt/regionalt partistöd 

(Blanketten lämnas till utredningssekreteraren för kommunstyrelsen senast den 2 

maj 2018) 

Kommun 
Lekebergs kommun 

Partiets namn 
Moderaterna 

Redovisningsperiod 
2017-01-01 – 2017-12-31 

Av partiet utsedd granskare  
Klicka här för att ange text. 

Namn: John Hägglöf  

Adress: Fyrklöversgatan 14    

Telefonnummer: 076-9414428  

E-postadress: john.hagglof@gmail.com  

Redovisning: 
Partistödet har använts till att stärka partiet ställning i den kommunala & regionala 
demokratin genom att informera medborgare och medlemmar genom träffar, exempelvis 
våra öppna cafe träffar på Nudaengs Thaifood and Restaurant, evenemang i Lekeberg 
som Kåbemattan, Fjugesta loppet och alla andra events som ordnas i Lekeberg där partiet 
får chans att informera/möta medborgare. Partiet jobbar för att stärka både den 
kommunala & regionala demokratin genom att diskutera/deltaga i aktuella frågor som 
finns. Vi har en servicefunktion för att enkelt kunna inhämta, sprida information samt aktivt 
lyfta kunskapen hos medlemmar och medborgare. 

Medlemmar har fått diverse utbildningar & kurser. 
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Blankett för redovisning av kommunalt

Blankett för redovisning av kommunalt/regionalt partistöd
Kommun

Lekeberg

Partiets namn
kristdemokraterna

Redovisningsperiod
2017

Av partiet utsedd granskare
Namn: Samuel Eriksson

Adress: Fjugesta Letstig 42 Fjugesta

Telefonnummer: 0585 31334

E-postadress: kose@telia. com

Redovisning:
Medlen används i huvudsak för att finansiera

® Mötesomkostnader och sainmanträden

Organisadonsutveckling
Avsättning till valrörelse 2018

Intern och extern marknadsföring och information

Vi betalar också vissa kostnader tiU riksorganisadonen gällande
Medlemsinformation

Medlemsregister
Intränat

Hemsidor

Kampanjupplägg, kampanjmaterial och div support

/^^^A Zo^-o^-i^

A/£^C
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Dnr: KS 14-218

   

Revidering av arvodesbestämmelser

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ett förslag från majoriteten kring en 
revidering av kommunens arvodesbestämmelser. 

Revidering berör främst arvodesnivåerna som föreslås höjas på följande uppdrag, 
Kommunstyrelsen ordförande, nämndordförandena, andre vice ordförandena. 
Förslaget innehåller också ett nytt uppdrag kallat partiföreträdare. Partiföreträdare 
väljs av kommunfullmäktige och varje parti som sitter i kommunfullmäktige har rätt 
till ett sådant uppdrag men inte de partier som har fasta arvoden på 40 % eller mer 
(kommunalrådsposter). 

Alla förändringar är rödmarkerade i bifogat förslag. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer arvodesbestämmelser och ekonomiska 
förutsättningar för förtroendevalda.  

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda inom Lekebergs kommun. Med 
förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och 
beredningar, bolag, revisorer och revisorsersättare, samt de som i övrigt är valda av 
kommunen och som inte får ersättning på annat sätt. 

Förtroendevaldas begäran om arvode och ersättning ska följa dessa bestämmelser. 
Förtroendevald ansvarar för att begäran om arvode och ersättning görs på ett sådant 
sätt att förtroendet hos allmänheten inte rubbas. 

Vid behov av eventuell tolkning av bestämmelserna och tillämningen görs det av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

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

Det finns tre typer av arvode i Lekebergs kommun; månadsarvode, begränsat 
månadsarvode samt sammanträdesarvode. 

Månadsarvode utgår till kommunstyrelsen ordförande. 

Begränsat månadsarvode utgår till kommunalråd, oppositionsråd, ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, partiföreträdare och ordförande respektive 
vice ordförande i fullmäktige, nämnder, bolag, beredningar, styrelser och utskott. 

Sammanträdesarvode utgår vid deltagande i arvodesberättigande 
sammanträden och förrättningar. 

Sammanlagd ersättning för arvode och förlorad arbetsförtjänst för en 
förtroendevald kan per kalenderår inte överstiga 100 % av månadsarvode för 
kommunstyrelsens ordförande x 12. 

Förtroendevald ansvarar själv för bevakning av detta. Samordning sker inte med 
kommunala bolag.

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

2.2 Begränsat månadsarvoden
Begränsat månadsarvode utgår till förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på 
mindre än 100 %. Samordning sker inte med bolagen eller kommunalförbund. 

Förtroendevald som erhåller arvode som uppgår till 40 % eller mer (kommunal- och 
oppositionsråd) har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller 
sammanträdesarvode. 

Om förtroendevald med mindre arvode än 100 % förenar detta arvode med annat 
månadsarvoderat uppdrag inom Lekebergs kommun utökas förtroendeuppdraget i 
motsvarande mån upp till högst heltid. 
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Det vill säga, förtroendevald och partiföreträdare får inte ha mer än totalt 100 % 
(heltidsuppdrag). 

2.3 Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvode utbetalas till alla förtroendevalda med mindre än 40 % 
månadsarvode eller som helt saknar månadsarvode. Sammanträdesarvoden är 
pensionsgrundande och kommunen betalar in det varje månad.  

För kommunfullmäktige utgår ett särskilt fast sammanträdesarvode medan övriga 
sammanträden ersätts med ett grundarvode och sedan ett timarvode för varje 
påbörjad timme upp till maximalt 8 timmar per dag (inkl. grundarvodet).   

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

 Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Sammanträde med 
kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar liksom revisorernas 
sammanträden. 

 Sammanträde för justering endast av kommunfullmäktiges protokoll. 
 Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Sammanträden med 

utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 
 Partigruppsmöten inför sammanträde i nämnd, styrelse och fullmäktige 

(ersätts med maximalt 3 timmar) 
 Under förutsättning av beslut i nämnd/utskott/bolag eller av ordförande: 

Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har 
ett direkt samband med förtroendeuppdraget. 

 Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Förhandling eller 
förberedelser inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen. 

 Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Överläggning med 
företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv 
tillhör. 

 Om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar: Sammankomst med 
kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ. 

 Presidiemöte i fullmäktige, beredning, nämnd eller utskott för högst ett 
sammanträde i månaden i respektive organ. 

 Besiktning eller inspektion. 
 Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
 Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
 Annat uppdrag som kommunalt förtroendevald efter särskilt beslut av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 
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2.4 Ersättningar för borgerliga förrättningar
Borgerlig begravning-, vigselförrättning samt namngivning ger inte rätt till ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. 

Arvode utgår med 2x grundarvodet för sammanträdesarvoden per förrättning 
inklusive ev. förberedelsetid och restid. 

Arvoden för borgerlig vigsel eller partnerskapsförrättning fastställs och utbetalas av 
Länsstyrelsen. 

Ersättning för resekostnader vid i denna paragraf uppräknade förrättningar utgår 
endast för resor inom Lekebergs kommuns gränser.

2.5 Resekostnader
För ersättning för resekostnader i samband med sammanträden gäller samma 
grunder som gäller för kommunanställda. Dock utgår resekostnadsersättning endast 
om reseavståndet är minst sex kilometer enkel väg och för maximalt 50 kilometer 
enkel väg om sammanträdet är inom Lekebergs kommun. För sammanträden utanför 
kommunen är gränsen 100 kilometer. 

Hållpunkter för beräkning av ersättning är den förtroendevaldes permanenta bostad 
respektive arbetsplats.

Vid konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett 
direkt samband med förtroendeuppdraget (under förutsättning att beslut om 
deltagande har fattats av nämnd/utskott/bolag eller ordförande) ersätts den 
förtroendevalda enligt samma regler som kommunanställda.

Kommunal- och oppositionsråds har rätt till resekostnader och traktamente enligt 
samma grunder som gäller för kommunanställda.

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

2.7 Övriga kostnader 
Förtroendevald som har haft andra kostnader för fullgörande av uppdraget kan ha 
rätt till ersättning om han kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna 
uppkom. 

Exempel på ersättningsberättigade kostnader kan vara de särskilda kostnader som en 
förtroendevald med funktionsnedsättning har på grund av uppdraget. Det kan t ex 
gälla kostnader för resor, ledsagare, tolk och hjälp med inläsning av handlingar. 
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Ett annat exempel på kostnader som kan vara ersättningsgrundande är de kostnader 
som en lantbrukare kan åsamkas genom att hen nödgas anlita avbytare.

2.8 Administration av arvoden och övriga ersättningar
Fasta arvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner 
betalas ut en gång per månad. 

Begäran om ersättning enligt dessa bestämmelser ska lämnas in senast 12 månader 
från sammanträdet/förrättningen som kostnaden avser.

För att få ersättning ska den förtroendevalde styrka sina förluster och kostnader. 
Förluster och kostnader ska anmälas till fullmäktiges- eller nämndenssekreterare 
eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

Administrativa avdelningen fastställer de rutiner, blanketter och formkrav som ska 
tillämpas för begäran om ersättning. 

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

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

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

3.1 Ledighet, sjukdom m.m
För förtroendevald, med arvoden om minst 40 procent, tillämpas vid sjukledigheter, 
föräldraledighet och andra ledigheter motsvarande bestämmelser som gäller för 
kommunanställda. 

Ovan gäller enbart om frånvaron är över en månad vilket kräver ett godkännande i 
kommunfullmäktige. Godkänner fullmäktige ledigheten utgår inget arvode från 
kommunen under perioden som den förtroendevalda är frånvarande. Det organ som 
har valt den förtroendevalde ska också utse dennes ersättare. 

Kommunal- och oppositionsråd har rätt till ledighet utan avdrag på arvodet med de 
antal dagar per år som motsvarar årssemestern enligt Allmänna bestämmelser för 
kommunanställda. 

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månader ska arvodet minskas i 
motsvarande mån.

3.2 Pension 
Heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag som omfattar minst 40 
procent av heltid omfattas av det kommunala pensionsreglementet för 
förtroendevalda (POF/OBF). 
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3.3 Försäkringar
För kommunal- och oppositionsråd med tjänstgöringsgrad tecknas 
tjänstegrupplivförsäkring hos Kommunernas Försäkrings AB (KFA).

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

3.5 Resurser
Samtliga kommunalråd, oppositionsråd samt kommunfullmäktiges ordförande har 
rätt till: 

• Bärbar eller stationär dator för uppdragets/arbetets genomförande 
• Standardprogramvara 
• Mobiltelefon och abonnemang (vill man använda telefonen privat gäller 

samma regler som för kommunanställda) 
• Surfplatta med mobilt bredband 
• Övrigt IT-stöd som behövs för uppdraget 

Kommunalråd ska jämställas med tjänstepersonsledningen i förhållande till behov 
av IT-stöd.

Kommunen ska erbjuda arbetsplatser. 

Utrustning beställs genom administrativa avdelningen och belastar ett centralt konto 
hos kommunstyrelsen. 
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4 Partiföreträdare
Partiföreträdararvode utgår till varje i kommunfullmäktige representerat parti men   
inte till de partier som har fasta arvoden på 40 % eller mer. Arvodet får inte delas på 
flera personer eller överlåtas till andra partier. 

Partiföreträdaren är kommunens främsta kanal för spridning av information till 
partierna. 

Partiföreträdare väljs av kommunfullmäktige på förslag från respektive partiers  
företrädare i fullmäktige. Personen ska vid valtillfället vara folkbokförd i Lekebergs 
kommun.    

Partierna kan byta partiföreträdare under löpande mandatperiod efter val i 
fullmäktige. Vid byte av partiföreträdare, sker utbetalning av partiföreträdararvode 
till ny partiföreträdare från och med kommande månadsskifte efter val gjorts.  
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5 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som förlorar arbetsinkomst på grund av förrättning eller 
sammanträde enligt kap. 2.3.1, har rätt till ersättning för styrkt förlorad 
arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.

Maximinivån gäller även egenföretagare. 

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

5.1 Egen företagare
Vid bedömningen av inkomstbortfall för egna företagare ska den hos 
försäkringskassan registrerade inkomsten av annat förvärvsarbete vara vägledande.

Vid beräkning delas årsinkomsten med 12 och sen divideras detta med 165 för att få 
inkomst per timme.   

För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet på deltid och som också är 
anställd och uppbär inkomst av tjänst ska antalet timmar (årsarbetstid) som ligger till 
grund för beräkning av inkomst per timme reduceras i proportion till 
tjänstgöringsgrad i anställning. Tjänstgöringsgrad i anställning ska styrkas med intyg 
från arbetsgivare.

5.2 Anställd hos kommunen
För förtroendevalda som är anställda hos kommunen bör, i stället för förlorad 
arbetsinkomst, ledighet med lön beviljas enligt 30 § AB 98. 

Ersättning ska även betalas för förlorade förmåner, OB-ersättning och dylikt. Detta 
innebär att vederbörande ska begära ledighet med lön för deltagande i sammanträde 
eller förrättning. Kostnaden för den bibehållna lönen får då via lönerapportering 
styras till rätt kostnadsställe, det vill säga till den nämnd för vilken uppdraget utförs.

På sammanträdesuppgiften respektive förrättningsräkningen anges att den 
förtroendevalde är anställd i kommunen.

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

5.4 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald som har förlorat semesterersättning eller semesterlön på grund 
av sitt förtroendeuppdrag har rätt till ersättning motsvarande det förlorade 
beloppet. Den förtroendevalde ska själv ansöka om ersättning. 
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5.5 Ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa 
och föräldraförsäkring 

Till förtroendevald, som på grund av sina kommunala uppdrag går miste om 
arbetslöshetsersättning eller ersättning från föräldraförsäkring, utgår ersättning för 
styrkta förluster. 

Förtroendevald som p.g.a. sina kommunala uppdrag går miste om 
arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta 
förluster. Den som förlorar förmåner från arbetslöshetsförsäkring eller 
föräldraförsäkring ska lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid som förlusten 
avser och vilket belopp som har förlorats. 

Med ersättning från arbetslöshetskassa jämställs andra arbetsmarknadspolitiska 
stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst. 
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Bilaga 1 – Arvodesfördelning
100 % är 75 % av riksdagsledamots månadsarvode (uppräknas i januari varje år). Alla 
beräkningar utgår från denna summa. 

Sammanträdesarvoden
Grundarvode (för första timman)      0,67 % (endast ett per dag)
Timarvode               0,21 %
Timarvode för barnpassningskostnad                0,21 %
Arvode för kommunfullmäktige                0,45 %
Justering av kommunfullmäktiges protokoll                0,67 %
Maxbelopp för förlorad arbetsinkomst per timme 0,60 %

Partiföreträdare 10 %

Kommunstyrelsen
KS ordförande                      110 % 
KS 1:e vice ordförande 20 %
KS 2:e vice ordförande 50 % 75 %  
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 10 %
Folkhälsoutskottet, ordförande 5 %

Socialnämnden
Ordförande 40 % 50 %
1:e vice ordförande  10 % 
2:e vice ordförande 15 % 20 %

Kultur- och bildningsnämnd
Ordförande 40 % 50 % 
1:e vice ordförande  10 % 
2:e vice 15 % 20 %

Byggnämnd/Miljönämnd  
Ordförande 15 %
Presidieledamot  7 %

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges ordförande 5 %
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 2 %
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 3 %

Revisorer
Ordförande 5 %
Vice ordförande 3 %
Revisor 2 %

Valnämnd 
Ordförande 2 %
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Arvodesbestämmelser 13 (13)

Vice ordförande  1 %

Överförmyndare
Ledamot 12,5 %

LekebergsBostäder AB
Styrelsen (att fördela inom styrelsen efter eget beslut) 25 %

Lekebergs kommunala fastighets AB
Styrelsen (att fördela inom styrelsen efter eget beslut) 25 %
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2018-06-03 110

Riksdagsledamots
arvode (utgångsvärde) 65 400 2018 nivå
100 % är 75 % av riksdagsledamots
månadsarvode 49 050

andel av KSO:s i % I kronor (per månad) Kostnad per år

Sammanträdesarvoden
Grundarvode (för första timman) 0,67% 329 kr
Timarvode 0,21% 103 kr
Timarvode för barnpassningskostnad 0,21% 103 kr
Arvode för kommunfullmäktige 0,45% 221 kr
Justering av kommunfullmäktiges protokoll 0,67% 329 kr
Maxbelopp för förlorad arbetsinkomst per
timme

0,60%
294 kr

Kommunstyrelsen
KS ordförande 100% 49 050 kr 588 600 kr
KS 1:e vice ordförande (inkl. ledamot i
Holdingbolaget)

20%
9 810 kr 117 720 kr

KS 2:e vice ordförande 50% 24 525 kr 294 300 kr
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
(inkl. ledamot i Holdingbolaget) (2 st)

10%
4 905 kr

Folkhälsoutskottet, ordförande 5% 2 453 kr
Socialnämnden
Ordförande 40% 19 620 kr 235 440 kr
1:e vice ordförande 10% 4 905 kr 58 860 kr
2:e vice ordförande 15% 7 358 kr 88 290 kr

Kultur- och bildningsnämnd
Ordförande 40% 19 620 kr 235 440 kr
1:e vice ordförande 10% 4 905 kr 58 860 kr
2:e vice 15% 7 358 kr 88 290 kr

Byggnämnd/Miljönämnd
Ordförande 15% 7 358 kr 88 290 kr
Presidieledamot 7% 3 434 kr 41 202 kr

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges ordförande 5% 2 453 kr 29 430 kr
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 2% 981 kr 11 772 kr
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 3% 1 472 kr 17 658 kr

Revisorer
Ordförande 5% 2 453 kr 29 430 kr
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2018-06-03 210

Vice ordförande 3% 1 472 kr 17 658 kr
Revisor 2% 981 kr 11 772 kr

Valnämnd
Ordförande 2% 981 kr 11 772 kr
Vice ordförande 1% 491 kr 5 886 kr

Överförmyndare
Ledamot 12,50% 6 131 kr 73 575 kr

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

25%
12 263 kr 147 150 kr

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

25%
12 263 kr 147 150 kr

6
Summa 2 398 545 kr
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2018-06-03 310
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2018-06-03 410

Gamla
2 549 619 kr
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2018-06-03 610

Ny summa Skillnad
2 398 545 kr - 151 074 kr
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2018-06-03 710

Riksdagsledamots
arvode (utgångsvärde) 65 400 2018 nivå
100 % är 75 % av riksdagsledamots
månadsarvode 49 050

75%
% I kronor (per månad) Kostnad per år

Sammanträdesarvoden
Grundarvode (för första timman) 0,67% 329 kr
Timarvode 0,21% 103 kr
Timarvode för barnpassningskostnad 0,21% 103 kr
Arvode för kommunfullmäktige 0,45% 221 kr
Justering av kommunfullmäktiges protokoll 0,67% 329 kr
Maxbelopp för förlorad arbetsinkomst per
timme

0,60%
294 kr

Partiföreträdare (beräknat på 6 poster) 10% 29 430 kr 353 160 kr

Kommunstyrelsen
KS ordförande 110% 53 955 kr 647 460 kr
KS 1:e vice ordförande 20% 9 810 kr 117 720 kr
KS 2:e vice ordförande 75% 36 788 kr 441 450 kr
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 10% 4 905 kr 58 860 kr
Folkhälsoutskottet, ordförande 5% 2 453 kr
Socialnämnden
Ordförande 50% 24 525 kr 294 300 kr
1:e vice ordförande 10% 4 905 kr 58 860 kr
2:e vice ordförande 20% 9 810 kr 117 720 kr

Kultur- och bildningsnämnd
Ordförande 50% 24 525 kr 294 300 kr
1:e vice ordförande 10% 4 905 kr 58 860 kr
2:e vice 20% 9 810 kr 117 720 kr

Byggnämnd/Miljönämnd
Ordförande 15% 7 358 kr 88 290 kr
Presidieledamot 7% 3 434 kr 41 202 kr

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges ordförande 5% 2 453 kr 29 430 kr
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 2% 981 kr 11 772 kr
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 3% 1 472 kr 17 658 kr

Revisorer

Sida 497 av 533



693e9e29-125d-4961-9bfb-bc227214e9a6.xlsx

2018-06-03 810

Ordförande 5% 2 453 kr 29 430 kr
Vice ordförande 3% 1 472 kr 17 658 kr
Revisor 2% 981 kr 11 772 kr

Valnämnd
Ordförande 2% 981 kr 11 772 kr
Vice ordförande 1% 491 kr 5 886 kr

Överförmyndare
Ledamot 12,50% 6 131 kr 73 575 kr

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

25%
12 263 kr 147 150 kr

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

25%
12 263 kr 147 150 kr

6 Totalt: Summa 3 193 155 kr
Nuvarande (2018) 2 398 545 kr
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2018-06-03 1010

Gamla Ny summa Skillnad
2 398 545 kr 3 193 155 kr 794 610 kr
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Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §69

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-05-24 till och med 2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§69 - Revidering av arvodesbestämmelser (KS 14-218)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ett förslag från den av kommunstyrelsen utsedda 
arvodesgruppen kring en revidering av kommunens arvodesbestämmelser. 

Revidering berör främst arvodesnivåerna som föreslås höjas på följande uppdrag, 
Kommunstyrelsen ordförande, nämndordförandena, andre vice ordförandena. Förslaget 
innehåller också ett nytt uppdrag kallat partiföreträdare. Partiföreträdare väljs av 
kommunfullmäktige och varje parti som sitter i kommunfullmäktige har rätt till ett sådant 
uppdrag men inte de partier som har fasta arvoden på 40 % eller mer (kommunalrådsposter). 

Alla förändringar är rödmarkerade i bifogat förslag. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer arvodesbestämmelser och ekonomiska förutsättningar för 
förtroendevalda.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av arvodesbestämmelser - (KS 14-218-18)
 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun - Förslag - (55816)
 Arvoden - (57679)

Sida 3 av 3Sida 503 av 533



Samverkansprokoll för 
kännedom
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Protokoll 2018-05-22

Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Multen Location  

Övriga
Linda Calson (personalspecialist)
Carina Åkesson (Rehabhandläggare) §31

Protokollet innehåller paragraferna §§29-35

Ordförande _________________________________________________________________
Martin Willén

Justerare _________________________________________________________________
Jan Hörman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Calson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Peter Brändholm (vice ordförande) 
(Personalchef)
Martin Willén (ordförande) (Kommundirektör)
Jan Hörman (Lärarförbundet)
Lena Nyströmer (Kommunal)
Gordana Sutic (SACO)
Ulrika Strömberg (Vision)
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Protokoll 2018-05-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2018-05-22

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Calson
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Protokoll 2018-05-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§29 Val av justerare
§30 Föregående protokoll
§31 Ärenden för Central samverkan
§32 Övriga ärenden för Central samverkan
§33 Ärenden till KSAU/KS
§34 Ärenden för KSF-samverkan
§35 Övriga ärenden för KSF-samverkan
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Protokoll 2018-05-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§29- Val av justerare

Ärendebeskrivning

Till justerare valdes Jan Hörman.
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Protokoll 2018-05-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§30- Föregående protokoll

Ärendebeskrivning

Inget att erinra föregående protokoll.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2018-04-04 12.14.12 - (56854)

Sida 5 av 12Sida 509 av 533



Protokoll 2018-05-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§31- Ärenden för Central samverkan

Ärendebeskrivning

 Rekrytering av socialchef

Processen är påbörjad och vi tar hjälp av Sandahls & Partner. Just nu ska en kravprofil tas fram med 
hjälp av samtliga chefer i socialförvaltningen, utvalda representanter från nämnden samt 
kommunledningsgruppen. Samma procedur kommer att ske som tidigare med tre olika grupperingar; 
arbetsgivare, fackliga företrädare samt politikergrupp. En annons för tjänsten kommer av 
praktiska skäl ut efter sommaren. Förhoppningen är sedan att får vi en förvaltningschef på plats till 
senhösten, början på vintern.
Tomas Anderssons förordnande som TF socialchef går ut den sista augusti och frågan om det ska 
förlängas kommer att behandlas i KASU.

 

 Information om KIA - system för att hantera tillbud och arbetsskador

Fr.o.m. i höst kommer vi att införa ett digitalt system för att hantera tillbud och arbetsskador. 
Utbildning i systemet som ska ske för ansvariga chefer och skyddsombud kommer att genomföras 
den 5 september, med möjlighet att välja förmiddags- eller eftermiddagspass.

Frågan till skyddsombud - vill de och kan de se et värde av att vara med på utbildningsen som ska 
vara till cheferna för att få mera omfattande kunskap om systemet?
Carina Åkesson kommer att skicka ut en förfrågan till skyddsombuden om detta via e-post.
Carina skickar också inbjudan till utbildningen och anmälan sker till henne.
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Protokoll 2018-05-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§32- Övriga ärenden för Central samverkan

Ärendebeskrivning

 Budget för biblioteket

Biblioteket ingår i Kultur- och bildningsförvaltningen och bör därför behandlas i KUB-samverkan.

 Avslutningssamtal

Fråga från Lärarförbundet - har vi någon rutin för att ha ett avslutningssamtal för dem som avslutar 
sin anställning?
Det skulle kunna vara kommungemensamma och enkla frågor som man kan ställa, måste inte 
nödvändigtvis vara närmaste chef  som håller i samtalet. Viktigt att kunna fånga upp varför 
medarbetare och chefer väljer att sluta, om och vad kan vi göra för att få dem att stanna?
Frågan tas med och återkommer när mera info finns för en  bredare diskussion, om hur sådan 
information skulle kunna hanteras.

 Överlämning mellan chefer 

Avslutande samtal med och kunskapsöverföring mellan chefer. Vi behöver skapa rutiner och riktlinjer 
för en strukturerad överlämning mellan chefer. Som det är nu är mycket avhängt av specifika 
personer och att de är på plats när nya chefer kommer. 
Frågan tas med och återkommer när mera info finns för en bredare diskussion, om hur sådan 
information skulle kunna hanteras.
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Protokoll 2018-05-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§33- Ärenden till KSAU/KS

Ärendebeskrivning

Punkt 3 - Internkontroll

Internkontroll genomförs i alla verksamheter i samtliga förvaltningar för att identifiera brister i 
verksamheten. Syftet är att hitta förbättringsområden i verksamheterna.
Uppföljningen för KS visar övervägande på "inga avvikelser", dock har det identifierats en större 
mängd avvikelser i kontrollen på inrapporterad frånvaro i Personec självservice där åtgärden blir att 
ansvarig chef kontrollerar med berörd medarbetare.

Punkt 4 - Policy för skyltning i kommunen

Sättet att skylta i kommunen kommer att reviders enligt ny policy. Syftet är framförallt att öka 
tillgängligheten och att det ska vara lätt och tydligt för alla att hitta i kommunen. Man kommer att 
byta ut skyltar efterhand som de behöver bytas, alla kommer alltså inte att bytas samtidigt. 
Kommunikatörerna är de som kommer att vara drivande i arbetet och det är dem man kan vända sig 
till med förslag på skyltar som behöver bytas.

Punkt 6 - Organisationsstöd till icke-kommunala verksamheter

Organisationsstöd i form av ekonomisk stöd ges till organisationer som har betydelse för 
medborgarna i Lekeberg. Stöd ges för närvarande till Kvinnoföreningen, Brottsofferjouren samt 
Personalföreningen.

Punkt 9 - Avtal om ställföreträdande socialchef med Anna-Karin Gruffman-Arne, enhetschef,  löper ut 
den sista juni. Ny ställföreträdande socialchef blir Nancy Ganic-Murtic, verksamhetsutvecklare, fr.om. 
2018-07-01.

Punkt 10 - Jan-Åke Stolt-Karlsson, verksamhetsutvecklare i Kultur-och bildningsförvaltningen, utses 
som tillförordnad förvaltningschef under perioden 2018-06-30 t.o.m.2018-07-22.

Punkt 11 - Utvecklingsmedel för verksamheterna finns att söka för att arbeta med exempelvis 
digitalisering, göra utredningar, kompetensförsörjning. Syftet med utvecklingsmedlen är att 
effektivisera på olika sätt i verksamheterna. Det kommer även att finnas pengar att söka för 2019.

Punkt 14 - Prognosrapport 1visar en budget i balans förutom inom ett par områden där 
verksamheterna har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att komma till rätta med obalansen.

Punkt 15 - Mål och budgetförutsättningarna som antagits av kommunstyrelsen som preliminära 
ramar kommer att antas av kommunstyrelsen den 4 juni. Kompensation kommer att ges för löne- 
och arvodesökningar, hyror, volymförändringar och redan beslutade investeringar. Det ges även 
möjlighet till tillfälliga satsningar i form av utvecklingsmedel som verksamheterna kan söka.
Det avsätts också 500 tkr för att utreda om det är möjligt att kunna starta upp en familjecentral i 
vårdcentralens lokaler.
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Protokoll 2018-05-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Punkt 17 - För att lösa sommarsemestrar för alla kommer Peter Brändholm, personalchef, Tomas 
Andersson, tf socialchef och Mats Turesson, teknisk chef att tillförordnas som kommundirektör 
under sommarveckorna, uppdelat på de tre.

Punkt 26 - Insatser som beslutas enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade) och som inte blivit verkställda ska anmälas till IVO (inspektionen för vård 
och omsorg) som är tillsynsmyndighet. Här har vi haft brister under lång tid

Punkt 29 - Kultur- och bildningsförvaltningen har begärt ett tillägg om 2 mnkr pga. av det ökade antal 
barn i skola och barnomsorg sedan ramarna beslutades.

 

 

Beslutsunderlag
 Kallelse KSAU 2018-05-21 - (58483)
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Protokoll 2018-05-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34- Ärenden för KSF-samverkan

Ärendebeskrivning

Inga ärenden till KSF-samverkan.
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Protokoll 2018-05-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§35- Övriga ärenden för KSF-samverkan

Ärendebeskrivning
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Protokoll 2018-05-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Inga övriga ärenden till KSF-samverkan.
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Emilie

E-post (frivilligt)

Millie-molly-84@hotmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej!
Vi är flera familjer som skulle önska ett bord med sittplatser på den gemensamma lekplatsen i gropen.
Det skulle vara trevligt att ha ett bord med bänkar där så man kan fika och umgås lite med varandra.
Tack på förhand.
Mvh
Emilie Lindkvist
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Från: Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>
Till: "Millie-molly-84@hotmail.com" <Millie-molly-84@hotmail.com>
CC: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Tack för din synpunkt (KS 18-524)
Datum: 2018-05-08 15:25:56

Tack för din synpunkt angående ”fika-bord” vid Gropens lekplats,

Vi tar med det som ett önskemål inför kommande inköp av bänkar/bord.

Med vänlig hälsning

Mats Turesson
Chef
Teknik och serviceavdelningen

0585-487 21 (dir)
mats.turesson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Från: mats.turesson@lekeberg.se
Till: john.hagglof@gmail.com; martin.willen@lekeberg.se;
anna.nilsson@lekeberg.se
Cc: Hakan.Soderman@Lekeberg.se; Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se
Bcc:
Ärende: SV: Anmälda farliga träd som inte åtgärdats
Skickat: 2018-04-23 17:01:09
Bilagor:
Inbäddade bilagor:

Hej John,

När det gäller lutande träd, rotvälta m.m. vid Gökhults groddammar så kommer det att
åtgärdas så snart marken bär lite bättre och vi kommer in med maskin som behövs för
ändamålet. Övriga delar (spång, infotavla o s v) kommer att bytas ut när resurser finns
tillgängliga.

När det gäller träd, rotvältor m.m. längs med motionsspåret i Bergaskogen så kommer det
att åtgärdas så snart utförarentreprenören har möjlighet. Bedömningen är att detta ska
kunna ske i samband med att kompletterande trädfällning genomförs för
Örebrovattenledningen senast i maj månad.

Med vänlig hälsning
Mats Turesson
Lekebergs kommun

Från: John Hägglöf [mailto:john.hagglof@gmail.com]
Skickat: den 22 april 2018 17:23
Till:Martin Willén <martin.willen@lekeberg.se>; Mats Turesson
<mats.turesson@lekeberg.se>; Anna Nilsson <anna.nilsson@lekeberg.se>
Kopia: Håkan Söderman <Hakan.Soderman@Lekeberg.se>; Wendla Thorstensson
<Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>
Ämne: Anmälda farliga träd som inte åtgärdats

Hej,

Har Nu under ett par år försökt få det säkert när våra barn/medborgare besöker vår
skog, dvs elljusspår och groddamm. Allt började med att medborgare tog upp detta
med mig, då inget hände från kommunen.

Jag kontrollerade själv och pratade med Mats Turesson, jag utgick från att det blev
åtgärdat.
När jag efter drygt ett år konstaterar att inget gjorts så fotograferar jag och skickar
in det.

Sida 520 av 533



Nu har jag efter ytterligare år konstaterat att inget har gjorts vid groddammen, träd
står lutade mot annat och lossnar/knäcks det, faller det över där man går. Rotvälta
direkt i anslutning till där man går är också kvar.

Spången vid groddammen är långt ifrån säker.

Varför har man inget gjort?
När tänker man göra något, måste någon bli skadad först?

Eller måste det gå via Offentliga media, med betoning om osäkerhet för
barn/medborgare och tjänstepersoner som inte gör sitt jobb,

Kräver återkoppling på detta!

John Hägglöf

Fyrklöversgatan 14
716 31 Fjugesta
076 -941 44 28
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Gällande ny dragning av järnväg Oslo-Stockholm, delsträckan Örebro-Karlstad.
Ärendet gäller passagen genom Lanna i Lekebergs kommun. Trafikverkets
ärendenummer: TRV 2017/14854.

Vi är starkt ifrågasättande och undrande, inför valet att dra järnväg rakt genom
ett villasamhälle. Då det finns ett förslag till en annan sträckning, som går i
kanten av samma villasamhälle, och som rent tekniskt sett är lika bra, som
dragningen genom samhället. Dessutom finns inte den erkänt besvärliga och
farliga aJunskiffern där utanför samhället, alunskiffer finns däremot i
villasamhället.

Vi känner oss chockade inför det hänsynslösa förslaget om intrånget, hos
människor och för samhället i stort. Vi är skräckslagna inför att tåg ska passera
endast 15 meter från våra hus, i ett 10 meter djupt dike. Där ska snabbtåg
passera med en kapacitet av ett tåg var 5:e minut där utöver ett obestämt antal
godståg som främst ska passera kvällar och nätter.

Om Norske bane får igenom sitt förslag, blir våra liv ett inferno, jämfört med
nu. Tåg kommer att åka genom våra trädgårdar över våra garage. Tåg med
ibland livsfarliga transporter av bl. a. KLOR och AMONIAK. Med skadliga ljud och
vibrationer vilket ger störd nattsömn, som är hälsovådligt, och kan därigenom
leda till autoimmuna sjukdomar som t.ex. diabetes. Barns hjärnor utvecklas
inte normalt. Husen i sluttningen kan skaka ner från sina grund stenar som inte
är byggda för denna belastning. Vi exponeras för elektrisk högspänning hela
tiden. Järnvägen ska gräva genom ett f.d. industri område, och omkring 50
meter från en gruvöppning till ett alunskiffer brott och över brytningsgångarna
därunder. Detta "slukhål" inom industri området har använts till

avfallsdumpning i många år. Vad det svarta och oljiga vattnet i den innehåller,
kan vi till vissa delar räkna ut. Järnvägen går även nära en rödfyrsdepå, som
inte är miljö säkrad. Järnvägen går nära Lanna badgruva, ett kalksten brott som

Lekebergs kommun köpt och kostat på. Kanterna till badet är omkring 10 meter
höga, de är spruckna och eroderade, delar av dessa väggar ramlar redan nu ner
i badet. Tåget går även nära skolan och dagiset.

Vi får ett delat samhälle med järnvägen rakt igenom. Vi får ett sämre
fungerande samhälle, som dessutom kräver mera biltransporter inom
samhället.
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De övriga kommunerna inom samma delsträcka som Le berg, alla väljer de att
dra sina spår utanför bostads och tätbebyggelse. Örebro flyttar ut sin
godsjärnväg pga. Giftiga godstransporter som klor och ammoniak. Karlskoga
flyttar även ut sin bilgenomfärt till där järnvägsspåret ska gå. Kristinehamn
flyttar ut sin befintliga station pga. Buller problemen.

Men Lekebergs kommun de planerar att dra sin nya järnväg rakt igenom ett
villaområde i ett villasamhälle. Lekeberg håller på att bygga in ett
samhällsproblem, istället för som de andra bygga bort sina befintliga problem.
Lekebergs planering strider mot allt, både vett och vetenskap.

Det mest förödande lär ska vara ljuden, j det här fallet från tågen.

Världshälsoorganisationen WHO har gått ut och varnat för buller. Buller

definieras som oönskade eller plötsliga ljud. Denna varning publicerades i
tidskriften "Forskning & Framsteg" Nr. 9 2016.

Där angavs att störd nattsömn, innebär den allra största hälsorisken människor

kan utsättas för. Då vi under sömnen störs av ljud, som gör att vi då växlar från
en djupsömn till en ytligare sömn, utan att därför behöva vakna. Den ytliga
sömnen ger inte den vila och återhämtning som vår hjärna behöver, för att vi
ska hålla oss friska.

Den störda nattsömnen gör att vårt immunförsvar fungerar sämre. Hormon
balansen rubbas. Detta innebär en ökad nskför många olika sjukdomar och
problem. Som diabetes hjärt-och kärl sjukdomar, minnes och koncentrations
problem, tinnitus, nya minnen fastnar sämre, tankeskärpan och kreativiteten
minskar, stressjukdomar, störda hunger känslor, ökad vikt, dåligt humör, sämre
välbefinnande, sämre återhämtning, mindre vila för barn innebär det att deras
h'ärnor störs i sin utveckim barnen får inlämin ssvåri heter.

Med alla ljud vi människor utsätts för i arbetet j samhället, då är det viktigt att
slå vakt om de lugna vrårna som tysta sovrum. Vibrationer och svaga ljud under
sömn, ger samma effekter. Allt detta från artiketn "Varning för buller"

Tågen genom Lanna samhället är planerade att gå främst kvällar och nätter.
Alltså enligt WHO med den ådra värsta tänkbara effekten. Dessutom kommer

våra barn att tvingas vistas i tågbullrig miljö dygnet om. De vuxna åker titl sina

arbeten som oftast inte är belägna vid en godsjärnväg. Barnen kan inte själva
göra något åt sin (ivssituation, eller förstå den. Men det gör förhoppnings vis vi"
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och NI/ som på myndighets nivå ska forma ett bra samhälle. Men ansvaret har
vi alla att göra det bästa vi kan.

Järnvägen är planerad att gå över f.d. AB Svenska Skifferverkens skiffertäckt.

Här utvanns olja ur skiffern, för övrigt Sveriges enda leverantör av olja under
första världskriget. Tåget ska gå omkring 25 meter från gruvschaktet och över
dess underjordiska brytningsplats (gruvorterna) Gruvhålet är nu fyllt med svart
oljigt vatten. Detta "slukhål" som var beläget inom efterföljande industrins
område, användes för industriavfalls dumpning. När den sista industrin på
platsen revs, då stjälptes även den ner j detta wslukhål" det vet vi. Vad som

tidigare dumpats där, och vad det innehöll vet vi inte, men det kan vi till viss del

gissa. Alunskiffern innehåller arsenik, bly, kadmium, koppar, molybden, nickel,
uran, vanadin, zink, svavel som tillsammans med vatten bildar svavelsyra. En
del av dessa ämnen kommer troligen att följa med i den ökade vattenrörelsen
som järnvägsprojektet förorsakar. Vatten som sedan förflyttar sig vidare till
vattentäkten. Vilka gifter som utöver de nämnda finns i gruvschaktet, som
tillkommit med det dumpade industriavfallet. Det får framtiden upplysa oss
om.

När man gräver omkring 25 meter från gruvöppningen, kommer naturligtvis
detta starkt förorenade vatten, att rinna ner i slänten nedanför. Marken runt
består delvis av återfylld kalksten, då sådan industri också funnits där. Genom
den återfyltda marken, som är lucker rinner vattnet lättare. Omkring 100 meter
ner i denna slänt finns rödfyrsdepån, som inte är miljösäkrad alls. Rödfyrsdepån
ligger där vattnet från gruvschaktet naturligt rinner ner. Där vid sidan av depån
rinner Skillnads bäcken, som har sitt utflöde i Svartån, omkring l kilometer
därifrån. Svartån är Örebros huvudsakliga dricksvatten täckt. Dessutom ska
tågen passera omkring 100 meter från denna rödfyrsdepå. Vibrationerna från
alla tågen som passerar så nära, kommer med säkerhet att öka läckaget från
denna giftdepå, och därmed ytterligare fylla på med ännu mera förorenat
vatten till Örebros vatten täckt. Alltså miljögifter i dubbel dos, till Svartån.

Dessa miljö problem har överhuvudtaget inte alls nämnts något om i Norske
hanes utredning, som ligger till grund för val av plats för dragningen av
järnvägen.

Järnvägen går också nära ett stort kalkstensbrott, ett vattenfyllt dagbrott med
10 meter höga kanter. Det har blivit regionens populäraste ungdomsbad, som
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de goda kommunikationerna bidragit till. Kommunen har satsat mycket pengar

på badet, som är ett gratisbad. Vi är bekymrade för att tågtrafiken som

kommer att gå så nära badet, kommer att skada de höga eroderade kanterna.

VI är rädda för att vattnet förändras både vad det gäller nivån och vatten
kvaliteten. Vi vill inte att Lannas största attraktion ska försvinna.

Vi oroar oss också för attjärnvägsdiket genom Lanna, kommer att ge en ökad
radioaktiv strålning, på grund av att det nu skyddande lagret över alunskiffern
härigenom betydligt minskar i tjocklek. Marken runt diket blir uppgrävd,

uppluckrad och därigenom mera genomsläpplig. Vi i Lanna får inte tillstånd att

bygga källare på våra hus, just av denna anledning, som vi kan förstå och

acceptera motiveringen för, gäller det inte längre? Även den riskfaktorn att
tågen hela tiden vibrerar marken/ nära över alunskiffern, kan öka frisläppandet
av de olika icke önskvärda, och skadliga miljögifterna, då även tungmetallerna.

Bolaget Oslo-Stockholm 2,55. Lobbar starkt med snabbhet. De räknar få

minuter. Men inte ett ord om att gränsen mellan Norge och Sverige är en E. U.

yttre gräns. De styrande inom både E. U. och stormakterna, säger att dessa
gränser måste förstärkas framöver, både vad gäller människor och varor. Vilket

kommer att innebära en fördröjning vid dessa passager. Detta blir Sveriges

problem som har denna E. U. yttre gräns. Det blir inte Norges ansvar.

Är det verkligen tillrådligt att ett annat land eller utländskt bolag, ska äga och

därigenom kunna bestämma över och ta vinsten från något så viktigt som
Sveriges infrastruktur? Behöver Sverige för övrigt denna järnväg? Vi har ju
Hallsbergs sträckning. Sverige måste jobba för Svenge, som Norge jobbar för

Norge.

Nu när Kineserna visat sitt intresse för denna transportled, som troligen blir i

stor skala, en förbindelse mellan Norge och Kina. När nu projektet lyfts till

sådana dimensioner, med riktigt stora volymer av landburna varutransporter

to. m. mellan världsdelar. Då verkar det helt orealistiskt att dra denna järnväg

genom våra små trånga trädgårdar, endast 15 meter från våra scwrum. En
järnväg av den här demissionen, för den här kapaciteten behövs plats, både för

att kunna byggas, byggas ut, byggas om, kunna servas. Kunnas tas omband vid

problem. Kunna köra i de hastigheter som den tekniskt kan byggas för. Och att

den Ijudmässigt kan få sin plats.
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Det vill säga kunna fungera utan ständiga krav och klagomål från boende i
samhället. Att dra järnväg rakt genom samhället förlorar alla aktörer på. Att
köra genom samhället när det finns hur mycket plats som helst på båda sidor
om samhället, det är ett konstigt och ogenomtänkt, oförståligt förslag.

Vi tror inte heller att investerarna är intresserade av att redan från början få en
mängd problem, som hela tiden kommer att ligga dem till last, och dessutom
eskalera. De förväntar sig naturligtvis en genomtänkt, hållbar och
komplikatjonsfn anvisning av plats för sin anläggning.

Tankesmedjan för Lanna och Lekebergs kommun.
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Dnr: KS 18-495

   

Tjänsteskrivelse - Ställföreträdare för förvaltningschef 
socialförvaltningen

Ärendebeskrivning
Då nuvarande förordnande av ställföreträdande förvaltningschef utgår den 30 juni 
2018 behöver ett nytt förordnande beslutas. 

Bakgrund till föreslagen förändring utgår från de utvecklingssamtal som förts mellan 
arbetstagaren och ansvarig chef där medarbetaren själv uttryckt sin tveksamhet kring 
om uppdraget som ställföreträdare ska förlängas. 

Arbetsgivaren ser möjligheter att nyttja fler medarbetares kompetenser för detta 
uppdrag vilket också skulle skapa nya utmaningar och utveckling för andra chefer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. Utser Nancy Ganic-Murtic till ställföreträdare för förvaltningschefen för 
socialförvaltningen, från och med 1 juli 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Tomas Andersson
Kommundirektör Tf förvaltningschef socialförvaltningen
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Tjänsteskrivelse - Bidrag till ensamkommande som 
under asylprocessen fyllt eller blivit uppskrivna till 
18 år

Ärendebeskrivning
Regeringen har tidigare beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag för att kunna ge 
kommuner möjlighet att låta ensamkommande ungdomar bo kvar, ”tillfälligt 
kommunstöd för ensamkommande asylsökande ungdomar”.

”Varför ett tillfälligt kommunbidrag?
Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att 
söka asyl. Detta har medfört att många av de som kommit har fått vänta länge på ett 
slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige och hunnit rota sig i den kommun där de 
bott under väntetiden” (Regeringskansliet, 2017-07-05).

Därför vill regeringen via det tillfälliga kommunbidraget erbjuda stöd till de 
kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen att 
bo kvar.

”Riksdagen planerar att fatta beslut om vårändringsbudgeten för 2018 den 20 juni, 
därefter kommer regeringen att fatta beslut om att betala ut medlen via 
Migrationsverket. 

Fördelningen baseras på antalet ensamkommande unga 18 år eller äldre som var 
inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13 maj 2018. Totalt fanns 13 
500 i denna grupp varav 4 000 bodde i anläggningsboende. Fördelningen baseras på 
de 9 500 ensamkommande unga som inte flyttat till anläggningsboende och 
motsvarar 21 000 kronor per person. Gruppen 13 500 överensstämmer delvis med 
den grupp som omfattas av förslaget till ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier 
men är inte begränsad till dem som sökt asyl före den 24 november 2015 utan 
omfattar alla inskrivna som sökt asyl som ensamkommande barn och som nu är över 
18 år.” (Regeringskansliet, 2018-05-24).

För Lekeberg föreslås att kommunen tilldelas 398 532kr ytterligare för 2018.

1 Bakgrund
”Från och med den 1 juli 2017 får kommunerna ersättning för ensamkommande unga 
mellan 18 och 21 år som vårdas enligt LVU eller som har ett motsvarande vårdbehov, 
till exempel på grund av kriminalitet eller missbruk och vårdas enligt 
socialtjänstlagen. Det förutsätter att vården påbörjades innan barnet fyllde 18 år. 
Tidigare har kommunen kunnat få ersättning för unga som vårdas enligt 
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socialtjänstlagen även om vårdbehovet inte motsvarar det som krävs för LVU. 
Regeringen väljer därför att göra ett tillfälligt tillskott av medel till 
vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta ungdomarna bo kvar 
även efter att de blivit 18 år till exempel för att avsluta pågående studier” 

”Vad kan kommunerna använda bidraget till?

Regeringen och Vänsterpartiet presenterar det tillfälliga kommunbidraget för att 
stödja de vistelsekommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i 
kommunen bo kvar. Bidraget går därför bara till kommuner som hade ungdomar 
boende i kommunen den 30 juni 2017. Exakt hur medlen ska användas är dock upp 
till kommunerna att avgöra, eftersom behov och förutsättningar kan skilja sig åt 
mellan olika kommuner” (Regeringskansliet, 2017-07-05).

Lekeberg har tidigare tilldelats 256 855kr för 2018. Kommande förslag skulle 
innebära 398 532kr ytterligare för kommunen 2018.

Migrationsverket kallar ensamkommande barn ett par månader innan 18-årsdagen 
till ett så kallat 18-årssamtal tillsammans med den gode mannen. Där informeras de 
bland annat om att boendet inte längre är socialtjänstens ansvar och att 
Migrationsverket kan erbjuda hjälp med bostad i ett av Migrationsverkets boenden. 
Vuxna asylsökande har alltid rätt att bo i så kallat eget boende (EBO) under 
asylprocessen och under samtalet ges möjlighet att lämna information om eget 
boende efter 18-årsdagen samt att lämna in eventuell ny boendeadress till 
Migrationsverket som då registreras in efter 18-årsdagen (Regeringskansliet, 2017-
07-05).

I Lekeberg sker också ett samtal i samband med detta när socialtjänsten avslutar 
ärendet.

Uppskattningsvis rör det sig totalt om c:a 20 individer som idag är 18 år eller blir det 
under 2018 och som väntar på besked från Migrationsverket som vi kan identifiera 
som kopplade till skola eller socialtjänst i Lekebergs kommun just nu. Denna 
uppskattning stämmer väl överens med den från regeringen förslagna 
fördelningsnyckeln. Enligt denna ska fördelningen baseras på de 9 500 
ensamkommande unga som inte flyttat till anläggningsboende och motsvarar 21 000 
kronor per person. 21 000kr x 19 individer = 399 000kr

Under våren har kommunen tilldelat 18 individer det bidrag som tidigare beslutats 
om.

2 Analys
Tidigare beslut om bidrag gör gällande att individer kan ansöka och beviljas detta 
fram t.o.m. juni månad. Detta beslut innebar en nivå per person om 2232 kr/månad. 
Om möjlighet till fortsatt boende i kommunen skulle ges till ungdomar från juli till 
och med december 2018 och beräkningen utgår från att ca 20 personer erhåller 
bidraget blir den totala kostnaden 267 840 kr. Då kostnad för utbildning för dessa 
personer också uppstår i kommunen skulle resterande del av de statliga bidraget 
(131 160 kr) kunna skjutas till kultur- och bildningsnämnden i syfte att till en mindre 
del bekosta dessa utbildningar.
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För att möjliggöra utbetalning av bidrag för andra halvåret 2018 måste reglerna 
justeras så att bidrag kan ges till personer som fyllt eller blivit uppskrivna till 18 år 
under hela året. Eftersom perioden juni-augusti delvis är utanför terminstid behöver 
reglerna också ändras så att kravet på pågående studier endast gäller under 
terminstid.

Regelverk för att kunna få detta bidrag
För att kunna ge möjlighet till fortsatt boende i kommunen kan individen erbjudas ett 
bidrag för boende enligt följande regelverk:

- Individen ska kunna uppvisa ett dokument (hyreskontrakt, 
inneboendekontrakt eller annat dokument som påvisar att individen bor i 
Lekebergs kommun). 

- Individen ska vara asylsökande och, under terminstid, påvisa pågående 
studier. Bidraget gäller även för individer som väntar på slutgiltigt besked 
från Migrationsverket eller väntar på att få återvända till sitt hemland 
(Återvändandeprocessen från slutgiltigt besked tar vanligtvis 4 veckor).

- Individen ska ha varit anvisad från Migrationsverket till IFO Lekebergs 
kommun innan den fyllt eller blivit uppskriven till 18 år, alternativt boende 
och studerande under Lekebergs kommuns försorg innan 1/1 2018.

- Individen ska ha fyllt eller blivit uppskrivna till 18 år senast 31 december 
2018.

- Bidraget beviljas inte till individer som redan valt att bosätta sig i ett av 
Migrationsverkets boenden eller valt att bosätta sig som EBO på annan ort.

3 Slutsats
Reglerna för bidrag till ensamkommande barn som under asylprocessen fyllt eller 
blivit uppskrivna till 18 år justeras för att möjliggöra utbetalning av bidrag även under 
andra halvåret 2018.

Efter december 2018 så finns det idag inga möjligheter till ett fortsatt kommunalt 
stöd kring boende.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. antar regelverk för bidrag för boendekostnader för ensamkommande barn 
som under asylprocessen fyllt eller blivit uppskrivna till 18 år i enlighet med 
tjänsteskrivelse KS 18-79

2. 131 160 av det tillfälliga kommunstödet för ensamkommande asylsökande 
ungdomar skjuts till kultur- och bildningsnämnden
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3. beslutet tas under förutsättning att riksdagen fattar beslut den 20/6 om 
medel som är föreslagna i vårpropositionen mer tillhörande 
fördelningsnyckel.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén
Kommundirektör
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