
Kallelse 2018-06-11

Kommunfullmäktige
Tid Plats
17:30-22:00 Hidinge skola

Övriga
Anna Nilsson, Utredningssekreterare
Martin Willén, Kommundirektör

Ej tjänstgörande ersättare
Rasmus Larsson (C)
Gun-Britt Grimsell (C)
Eva Bonnevier (C)
Leif Göransson (C)
Diana Olsén (C)
Dag Straneby (M)
Inger Bergström (M)
Göran Östling (M)
Sören Fagerstedt (KD)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Marita Johansson (MP)
Elenor Ekstrand (MP)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Yvonne Hagström (S)
Stefan Ekström (S)
Britt Ek (S)
Per-Åke Fransson (V)
Fanny Gott (V)
Olle Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C), ordförande
Britt Åhsling (M), vice ordförande
Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Ulla Kristina Fintling (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Christina Pålsson (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Johnolov Ohlsson (FL)

Sida 1 av 255



Kallelse 2018-06-11

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.
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Justering sker den XX.

Förslag till beslut

XX och XX utses till justerare med XX och XX som ersättare.
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2 – Information - förebyggande av hot mot 
förtroendevalda 

Föredragande Agneta Blom 17:30

Ärendebeskrivning

SKL erbjuder en kostnadsfri utbildning med målet att ge en sammansatt, informativ och pedagogisk 
bild av problemet med hat, hot och våld mot förtroendevalda. Ambitionen är att detta kan vara ett 
sätt att bana väg för ett mer systematiskt arbete för att förebygga den otillåtna påverkan.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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3 – Svar på motion om 
återvinningsstationen i Lanna 
(KS 17-257)

Föredragande  

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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om återvinningsstationen 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

 Yttrande - Svar på motion om återvinningsstation i Lanna
 §86 KSAU Svar på motion om återvinningsstationen i Lanna
 §106 KS Svar på motion om återvinningsstationen i Lanna
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4 – Svar på motion om öppet wifi i 
Lekebergs kommun 
(KS 17-295)

Föredragande  

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 förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Öppet Wifi i kommunen
 Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppet nätverk via 

wifi på lämpliga platser i kommunen
 Yttrande - Svar på motion WiFi
 §85 KSAU Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun
 §107 KS Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun
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5 – Svar på motion om fritidsbibliotek 
(KS 17-301)

Föredragande  

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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande Fritidsbibliotek
 Motion från Liberalerna angående fritidsbibliotek i Lekeberg
 Yttrande på motion om fritidsbibliotek
 §84 KSAU Svar på motion om fritidsbibliotek
 §108 KS Svar på motion om fritidsbibliotek
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6 – 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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Motion - Meröppet bibliotek
 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
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående meröppet bibliotek
 §87 KSAU Svar på motion om Meröppet bibliotek
 §109 KS Svar på motion om Meröppet bibliotek
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7 – Prognosrapport 1, 2018, Lekebergs 
kommun 
(KS 18-502)

Föredragande  

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

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1
 Lekebergs kommuns Prognosrapport 1 för 2018
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 §80 KSAU Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2018
 §100 KS Prognosrapport 1, 2018, för Lekebergs kommun
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8 – Begäran från kultur- och 
bildningsnämnden om tilläggsanslag för 
2018 
(KS 18-532)

Föredragande  

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.

Kommunstyrelsens 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
 §104 KS Begäran från kultur- och bildningsnämnden om tilläggsanslag för 2018
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9 – 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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. fastställer arvodesbestämmelser och ekonomiska förutsättningar för förtroendevalda

2. bestämmelserna ska gälla från och med 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av arvodesbestämmelser
 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun - Förslag
 §69 KSAU Revidering av arvodesbestämmelser
 §114 KS Revidering av arvodesbestämmelser
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10 – Ändring av förbundsordning för 
Sydnärkes kommunalförbund 
(KS 18-449)

Föredragande  

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.

Kommunstyrelsens 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.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Sida 12 av 255



Kallelse 2018-06-11

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

Föredragande  

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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistödet 2017
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Redovisning (FL)
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Redovisning (SD)
 Redovisning (C)
 Redovisning partistöd (L)
 Partistöd (M)
 Partistöd (MP)
 Redovisning (KD)
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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12 – 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  

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 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).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

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.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Försändringar taxor
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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13 – Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl 
(KS 17-291)

Föredragande  

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.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anteckning

Anette Bergdahl (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen eller beslutet i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

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
 §92 KS Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl
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14 – Tillämpningsanvisningar till OPF-KL 
(KS 17-885)

Föredragande  

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.

Kommunstyrelsens 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
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2018-06-11

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

Föredragande  

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.

Sida 18 av 255



Kallelse 2018-06-11

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

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.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2018-06-11

16 – Årsredovisning FINSAM 2017 
(KS 18-416)

Föredragande  

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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning FINSAM 2017
 Årsredovisning FINSAM Lekeberg och Örebro 2017
 Protokoll FINSAM 23 mars
 Revisionsberättelse Finsam 2017
 Rapportering från PWC gällande 2017 års revision
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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17 – Meddelanden 
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunfullmäktige.

Lista på meddelanden
 KS 18-478-1 - Inspektion av Sydnärkes överförmyndarkansli inbegripet kommunerna 

Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg
 KS 18-6-2 - Sydnärkes byggnämnd protokoll 2018-04-05
 KS 17-82-8 - Beslut om ny översiktsplan för Örebro kommun
 KS 18-10-1 - Protokoll LEKO 2018-03-20
 KS 18-11-1 - Protokoll LEBO 2018-03-20
 KS 18-7-3 - Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 20180406
 KS 18-501-1 - Synpunkter om dragning av järnväg mellan Oslo och Stockholm
  - Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 180212
  - Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor, 20180212
 KS 18-460-4 - Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
  - Beslut om tillfällig föreskrift om eldningsförbund, 18FS 2018:3
 KS 18-7-4 - Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2018-05-18

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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Tjänsteskrivelse 2018-05-15 1 (2)

Dnr: KS 17-257

   
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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Tjänsteskrivelse 2018-05-15 2 (2)

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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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)
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Protokoll 2018-06-04

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

Sammanträdesrummet Multen
Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §106

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (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)
Britt Åhsling (M)  ersätter Håkan Söderman (M) 
(vice ordförande)
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-04

Datum för överklagan 2018-06-05 till och med 2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

§106 - 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

Motionen anses därmed besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om återvinningsstationen i Lanna - (KS 17-257-3)
 Yttrande - Svar på motion om återvinningsstation i Lanna - (KS 17-257-4)
 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)

 §86 KSAU Svar på motion om återvinningsstationen i Lanna - (KS 17-257-5)
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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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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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Protokoll 2018-06-04

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

Sammanträdesrummet Multen
Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §107

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (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)
Britt Åhsling (M)  ersätter Håkan Söderman (M) 
(vice ordförande)
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-04

Datum för överklagan 2018-06-05 till och med 2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

§107 - 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.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Berth Falk (S) yrkar på att motionen ska bifallas. Anette Bergdahl (S), Jette Bergström (S), 
Ewonne Granberg (S) och Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Berth Falks (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer Berth Falks (S) yrkande, att motionen ska bifallas, mot förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

Reservation

Berth Falk (S), Anette Bergdahl (S), Jette Bergström (S), Ewonne Granberg (S) och Kjell 
Edlund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Öppet Wifi i kommunen - (KS 17-295-3)
 Yttrande - Svar på motion WiFi - (KS 17-295-4)
 Motion från socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppet nätverk via 

wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-1)
 §85 KSAU Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-5)
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Svar på motion om 
fritidsbibliotek

5

KS 17-301
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Tjänsteskrivelse 2018-05-15 1 (2)

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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Tjänsteskrivelse 2018-05-15 2 (2)

Dnr: KS 17-301

Martin Willén Gustav Olofsson 
Kommundirektör Administrativ chef
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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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2018-05-15 1 (1)

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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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 §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)
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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

§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 2018-06-04

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

Sammanträdesrummet Multen
Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §108

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (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)
Britt Åhsling (M)  ersätter Håkan Söderman (M) 
(vice ordförande)
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-04

Datum för överklagan 2018-06-05 till och med 2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

§108 - 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

Motionen anses därmed besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande Fritidsbibliotek - (KS 17-301-3)
 Yttrande på motion om fritidsbibliotek - (KS 17-301-4)
 Motion från Liberalerna angående fritidsbibliotek i Lekeberg - (KS 17-301-1)
 §84 KSAU Svar på motion om fritidsbibliotek - (KS 17-301-5)
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Svar på motion om Meröppet 
bibliotek

6

KS 16-694
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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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Dnr: KUB 17-243

   

Svar på motion angående MER-öppet bibliotek

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. 

1 Analys
Motionen inkom 2016-11-28 till kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kultur- och bildningsnämnden 
2017-03-07.

Nämnden uppdrog till förvaltningen 2017-03-23 att utreda möjligheterna till ett 
mer-öppet bibliotek. 

Ordförande i nämnden har tidigare initierat en diskussion om att införa mer-öppet i 
samband med ombyggnationen på biblioteket.

Utredning pågår och rapporter har lämnats löpande till Kultur- och 
bildningsnämnden.  

Mer-öppet bibliotek finns inte budgeterat i den pågående ombyggnationen på 
biblioteket. I samband med framtagning av ritningar för ombyggnationen har hänsyn 
tagits till ett eventuellt framtida införande av mer-öppet. 

2 Slutsats
Kultur- och bildningsnämnden uppdrog till förvaltningen den 2017-03-23 att utreda 
möjligheterna kring mer-öppet bibliotek. Utredning pågår. 
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Dnr: KUB 17-243

Förslag till beslut
Kultur och bildningsnämnden 

1. antar förslag till yttrande på motionen
2. föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN

Jan-Åke Stolt Karlsson

Tf 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 §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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Protokoll 2018-06-04

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

Sammanträdesrummet Multen
Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §109

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (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)
Britt Åhsling (M)  ersätter Håkan Söderman (M) 
(vice ordförande)
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-04

Datum för överklagan 2018-06-05 till och med 2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3Sida 70 av 255



Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

§109 - 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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Kultur- och bildningsnämnden 2017-03-21 gällande motion"Meröppet" 

bibliotek - (KS 16-694-4)
 §43 KUB nämnd Svar på motion angående MER-öppet bibliotek - (KS 16-694-5)
 Yttrande gällande meröppet - (KS 16-694-6)
 §87 KSAU Svar på motion om Meröppet bibliotek - (KS 16-694-8)
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Tjänsteskrivelse 2018-06-04 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

Sida 73 av 255



1

Lekebergs kommuns 
prognosrapport 1 för 2018

Sida 74 av 255



2

Innehållsförteckning
1 Inledning.............................................................................................................3

1.1 Måluppfyllelse....................................................................................................3

1.2 Ekonomi .............................................................................................................5

2 MER-styrning ......................................................................................................6

2.1 Attraktiv kommun..............................................................................................8

2.2 Barn och unga ....................................................................................................9

2.3 Trygghet .............................................................................................................9

2.4 Näringsliv .........................................................................................................10

3 Verksamhetsrapport .........................................................................................11

3.1 Kommunstyrelsen ............................................................................................11

3.2 Kultur- och bildningsnämnden.........................................................................11

3.3 Socialnämnden.................................................................................................11

3.4 Sydnärkes IT-nämnd.........................................................................................12

4 Ekonomiskt resultat ..........................................................................................14

4.2 Finansiella mål .................................................................................................16

4.3 Verksamheternas ekonomiska resultat ...........................................................16

4.4 Verksamhetens nettokostnad..........................................................................16

Sida 75 av 255



3

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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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 §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)

Sida 1 av 3Sida 93 av 255



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

§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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Protokoll 2018-06-04

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

Sammanträdesrummet Multen
Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §100

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (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)
Britt Åhsling (M)  ersätter Håkan Söderman (M) 
(vice ordförande)
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-04

Datum för överklagan 2018-06-05 till och med 2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

§100 - Prognosrapport 1, 2018, för Lekebergs kommun (KS 18-
502)
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.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att 
arbeta för budget i balans.
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till beslut med Wendla 
Thorstenssons (C) tilläggsyrkande, att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att 
arbeta för budget i balans, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag med Wendla 
Thorstenssons (C) tilläggsyrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att arbeta för budget i balans och föreslår 
kommunfullmäktige godkänna Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 - (58956)
 Lekebergs kommuns Prognosrapport 1 för 2018 - (58955)
 Prognosrapport 1 2018 för Socialnämnden, ver 2, slutlig version - (KS 18-502-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-502-2)
 §80 KSAU Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2018 - (KS 18-502-3)
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Begäran från kultur- och 
bildningsnämnden om 
tilläggsanslag för 2018
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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)
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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Justerare signatur
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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

§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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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 §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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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

§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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Protokoll 2018-06-04

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

Sammanträdesrummet Multen
Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §104

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (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)
Britt Åhsling (M)  ersätter Håkan Söderman (M) 
(vice ordförande)
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-04

Datum för överklagan 2018-06-05 till och med 2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

§104 - 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.

Kommunstyrelsens 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 2018-05-15 1 (1)

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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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2014-06-11 Reviderad 2016-06-20 och 2016-11-28 (formaliareviderad 2017-01-02)
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 14-218

Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Lekebergs 

kommun - Förslag

Sida 113 av 255



Riktlinje 2 (13)

Innehållsförteckning

1 Tillämpningsområde ........................................................................................4

2 Arvoden och ersättningar.................................................................................4

2.1 Månadsarvoden .............................................................................................4

2.2 Begränsat månadsarvoden ............................................................................4

2.3 Sammanträdesarvode....................................................................................5

2.3.1 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar.....................5

2.4 Ersättningar för borgerliga förrättningar .......................................................6

2.5 Resekostnader ...............................................................................................6

2.6 Barntillsynskostnader.....................................................................................6

2.7 Övriga kostnader............................................................................................6

2.8 Administration av arvoden och övriga ersättningar ......................................7

2.8.1 Ledamöter..............................................................................................7

3 Kommunal- och oppositionsråd .......................................................................7

3.1 Ledighet, sjukdom m.m..................................................................................7

3.2 Pension...........................................................................................................7

3.3 Försäkringar ...................................................................................................8

3.4 Avgående råd .................................................................................................8

3.5 Resurser .........................................................................................................8

4 Partiföreträdare...............................................................................................9

5 Förlorad arbetsinkomst..................................................................................10

5.1 Egen företagare............................................................................................10

5.2 Anställd hos kommunen ..............................................................................10

5.3 Förlorad pensionsförmån.............................................................................10

5.4 Förlorad semesterförmån ............................................................................10

5.5 Ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa och 
föräldraförsäkring ....................................................................................................11

Bilaga 1 – Arvodesfördelning .................................................................................12

Sammanträdesarvoden............................................................................................12

Kommunstyrelsen ....................................................................................................12

Socialnämnden ........................................................................................................12

Kultur- och bildningsnämnd.....................................................................................12

Byggnämnd/Miljönämnd .........................................................................................12

Kommunfullmäktige ................................................................................................12

Sida 114 av 255



Arvodesbestämmelser 3 (13)

Revisorer ..................................................................................................................12

Valnämnd.................................................................................................................12

Överförmyndare ......................................................................................................13

LekebergsBostäder AB .............................................................................................13

Lekebergs kommunala fastighets AB .......................................................................13

Sida 115 av 255



Arvodesbestämmelser 4 (13)

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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Arvodesbestämmelser 5 (13)

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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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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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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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

§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)
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Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
08:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

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

Protokollet innehåller paragraferna §114

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (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)
Britt Åhsling (M)  ersätter Håkan Söderman (M) 
(vice ordförande)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-04

Datum för överklagan 2018-06-05 till och med 2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur

§114 - Revidering av arvodesbestämmelser (KS 14-218)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ett förslag från 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.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Astrid Söderquist (C) yrkar på att bestämmelserna ska gälla från och med 1 januari 2019.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till beslut med Astrid 
Söderquists (C) tilläggsyrkande, att bestämmelserna ska gälla från och med 1 januari 2019, 
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget med Astrid Söderquists (C) 
tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. fastställer arvodesbestämmelser och ekonomiska förutsättningar för förtroendevalda
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Justerare signatur

2. bestämmelserna ska gälla från och med 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av arvodesbestämmelser - (KS 14-218-18)
 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun - Förslag - (55816)
 §69 KSAU Revidering av arvodesbestämmelser - (KS 14-218-19)
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Ändring av förbundsordning 
för Sydnärkes 

kommunalförbund

10

KS 18-449
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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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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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Dnr: KS 18-95

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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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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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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Ny taxa för tillsyn enligt Lagen 
om skydd mot olyckor (LSO) 

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

12

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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Tjänsteskrivelse 2018-05-14 2 (2)

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

Sida 156 av 255



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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Detaljplan för Fjugesta 2:74 
m.fl
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KS 17-291
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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
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Servitut, rättighet
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Koordinatangivelse

Bostadshus taklinje

Uthus taklinje
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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.
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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.

Sida 171 av 255



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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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

Sida 2 av 3Sida 190 av 255



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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Protokoll 2018-06-04

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

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Jonas Kinell (Sydnärkes byggförvaltning)

Protokollet innehåller paragraferna §92

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (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)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Britt Åhsling (M)  ersätter Håkan Söderman (M) 
(vice ordförande)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-04

Datum för överklagan 2018-06-05 till och med 2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

§92 - 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.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anteckning

Anette Bergdahl (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen eller beslutet i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

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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Protokoll 2018-06-04

Justerare signatur

 §91 KSAU Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl - (KS 17-291-20)
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Tillämpningsanvisningar till 
OPF-KL

14

KS 17-885
   

Sida 196 av 255



Tjänsteskrivelse 2018-05-14 1 (1)

Dnr: KS 17-885

   

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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Policy
Program

Plan
>Riktlinje

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2018-06-11
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteperson: Personalchef
Diarienummer: KS 17-885 Regler

Tillämpningsanvisningar till 
OPF-KL

Sida 198 av 255



Riktlinje 2 (4)

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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Riktlinje 3 (4)

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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Riktlinje 4 (4)

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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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

§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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Årsredovisning för Sydnärkes 
kommunalförbund 2017

15

KS 18-414
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Tjänsteskrivelse 2018-05-28 1 (2)

Dnr: KS 18-414

   

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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Tjänsteskrivelse 2018-05-28 2 (2)

Dnr: KS 18-414

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Årsredovisning FINSAM 2017

16
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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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