
Protokoll 2016-12-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §§217-218
Anna Bilock (Ekonomichef) §217
Peter Brändholm (Personalchef) §217
Inger Sundblad (Ekonom) §218
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef) §§220-222
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)
Hikmet Hrustanovic (Sydnärkes byggförvaltning) §224
Eva-Lena Gustafsson (Information Lekeberg)

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
John Hägglöf (M)  ersätter Elin Nilsson (L)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Jette Bergström (S)
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Protokoll 2016-12-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Protokollet innehåller paragraferna §§214-231

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-12-13

Datum för överklagan 2016-12-19 till och med 2017-01-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§214 Val av justerare
§215 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
§216 Information - Kommundirektören
§217 Månadsuppföljning november 2016
§218 MER-plan 2017 för kommunstyrelsen
§219 Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto för oförutsett
§220 Detaljplan Hidinge-Lanna 1:89, 1:90, 1:15, 1:28, 1:92 m fl.
§221 Planändring avseende torghustomten i Fjugesta
§222 Beställning av planändring av detaljplan för del av Vreta 2:11 (Lanna Valley)
§223 Kommunstyrelsens delegationsordning 2017
§224 Detaljplan för Fjugesta 4:61
§225 Förlängning av folkhälsoavtal
§226 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2017
§227 Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun
§228 Redovisning av inkomna synpunkter, 9 november - 6 december 2016
§229 Meddelanden, 9 november - 5 december 2016
§230 Samverkansprotokoll för kännedom
§231 Redovisning av delegeringsbeslut, 9 november - 5 december 2016
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Protokoll 2016-12-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§214- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker 16 december 2016.

Beslut
Kjell Edlund (S) utses till justerare med Astrid Söderquist (C) som ersättare.

 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§215- Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Information från nämnder, bolag och kommunalförbund.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§216- Information - Kommundirektören
Ärendebeskrivning
Information från kommundirektören.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§217 - Månadsuppföljning november 2016 (KS 16-677)
Ärendebeskrivning
Redovisning av sjukfrånvaron inom kommunen, ekonomisk uppföljning per oktober, tillgängligheten 
hos kommunen samt redovisning av invånartal.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 §197 KSAU Månadsuppföljning november 2016 - (KS 16-677-1)
 Månadsrapport - (38659)

Expedieras till 
Ekonomiavdelning

Personalavdelning

Administrativavdelning

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§218 - MER-plan 2017 för kommunstyrelsen (KS 16-668)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens budgetram för 2017 uppgår till 84 076 tusen krornor. I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2017 om 4 936 tusen kronor. I ramen ingår dessutom 2 262 tusen 
kronor avsatt för kommunens oförutsedda kostnader. VA-verksamhetens budgetram för 2017 
uppgår till 1 030 tusen kronor, vilket också motsvarar 2017 års skattesubvention. Skattesubvention är 
den del som inte finansieras via VA-taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 
januari 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar MER-plan 2017 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

 

Beslut
Kommunstyrelsen antar MER-plan 2017 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2017 - (KS 16-668-2)
 §198 KSAU MER-plan 2017 för kommunstyrelsen - (KS 16-668-1)
 MER-plan 2017 med plan for 2018-2019 (KS) - (38250)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§219 - Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto 
för oförutsett (KS 16-711)
Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) använder sin initiativrätt enligt kommunallagen 4 kap 17§.

Förslag till beslut
Kjell Edlund (S) yrkar att  till nästa sammanträde med kommunstyrelsen behandla frågan om att om 
att ianspråkta 100 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsett till fiberutbyggnad.

Beslut
Till nästa sammanträde med kommunstyrelsen ska frågan om att ianspråkta 100 000 kronor från 
kommunstyrelsens konto för oförutsett till fiberutbyggnad behandlas.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§220 - Detaljplan Hidinge-Lanna 1:89, 1:90, 1:15, 1:28, 1:92 m fl. 
(KS 16-665)
Ärendebeskrivning
Sedan tidigare har kommunen beslutat om ny vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204. För 
att möjliggöra detta måste detaljplan för området upprättas. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
därför att detaljplan beställs för att medge ny vägförbindelse, anläggande av ny va-ledning och för att 
möjliggöra bostadsbebyggelse enligt berörda markägares önskemål.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att beställa detaljplan för ny 
vägförbindelse, va-ledning och bostadsbebyggelse inom fastigheterna Hidinge-Lanna 1:28, 1:92, 1:15, 
1:89 och 1:90.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anteckning

Kerstin Leijonborg (FL) använder sin rätt som ersättare att få sin mening nedtecknad i protokollet.

Kerstin Leijonborg (FL) anser att ingen ny detaljplan ska beställas.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att beställa detaljplan för ny 
vägförbindelse, va-ledning och bostadsbebyggelse inom fastigheterna Hidinge-Lanna 1:28, 1:92, 1:15, 
1:89 och 1:90.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beställning av detaljplanearbete avseende Hidinge-Lanna 1:89 m fl - (KS 16-

665-2)
 Skiss - förslag på detaljplaneområde Hidinge-Lanna 1:89 m fl - (37686)
 §193 KSAU Detaljplan Hidinge-Lanna 1:89, 1:90, 1:15, 1:28, 1:92 m fl. - (KS 16-665-1)

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Kommundirektören

Sydnärkes byggförvaltning

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§221 - Planändring avseende torghustomten i Fjugesta (KS 16-
669)
Ärendebeskrivning
För att möjliggöra den bebyggelse av bostäder som Lekebergsbostäder AB planerar att uppföra på 
”torghustomten” krävs en planändring som medger fler våningar än vad planen tillåter idag. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att denna planändring beställs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att beställa planändring för del av 
fastigheten Fjugesta 2:34, 3:139 och del av Fjugesta 3:144 m fl (Fjugesta centrum).

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anteckning

Kerstin Leijonborg (FL) använder sin rätt som ersättare att få sin mening nedtecknad i protokollet.

Kerstin Leijonborg (FL) anser att ingen ny beställning av planändring ska göras.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att beställa planändring för del av 
fastigheten Fjugesta 2:34, 3:139 och del av Fjugesta 3:144 m fl (Fjugesta centrum).

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Planändring för Fjugesta 2:34, 3:139 del av Fjugesta 3:144 m fl - (KS 16-669-

2)
 §194 KSAU Planändring gällande Fjugesta 2:34, 3:139, 3:144 m fl (Fjugesta centrum) - (KS 16-

669-1)

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Kommundirektör

Sydnärkes byggförvaltning
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§222 - Beställning av planändring av detaljplan för del av Vreta 
2:11 (Lanna Valley) (KS 16-671)
Ärendebeskrivning
Förslag om planändring avseende detaljplan för del av Vreta 2:11 (Lanna Valley) i syfte att möjliggöra 
avstyckning av tomter där parhus har uppförts eller kan komma att uppföras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att beställa en planändring som 
möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta om cirka 500 kvm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anteckning

Kerstin Leijonborg (FL) använder sin rätt som ersättare att få sin mening nedtecknad i protokollet.

Kerstin Leijonborg (FL) anser att ingen ny planändring ska göras.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att beställa en planändring som 
möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta om cirka 500 kvm.

 

Beslutsunderlag
 Beställning av planändring av detaljplan för del av Vreta 2:11 - (KS 16-671-2)
 §195 KSAU Beställning av planändring avseende detaljplan för del av Vreta 2:11 - (KS 16-671-

1)

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Kommundirektör

Sydnärkes byggförvaltning
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§223 - Kommunstyrelsens delegationsordning 2017 (KS 16-666)
Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum anges i 
delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är aktuell. Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning för 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Mikael Bergdahl (S) yrkar att i punkt 44 i kommunstyrelsens delegationsordning ska formuleringen 
särskilda skäl ändras till synnerliga skäl.

Propositionsordning

Ordförande behandlar först Mikael Bergdahls (S) ändringsyrkande, att i punkt 44 i kommunstyrelsens 
delegationsordning ska formuleringen särskilda skäl ändras till synnerliga skäl, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Bergdahls (S) ändringsyrkande.

Ordförande behandlar därefter resterande delar av delegationsordningen och finner att 
kommunstyrelsen antar delegationsordning för 2017.

 

Beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning för 2017, med ändring att i punkt 44 ska formuleringen 
särskilda skäl ändras till synnerliga skäl.
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Protokoll 2016-12-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens delegationsordning 2017 - (KS 16-666-2)
 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2017 - (KS 16-666-3)
 §203 KSAU Kommunstyrelsens delegationsordning 2017 - (KS 16-666-1)

Expedieras till 
Samtliga avdelningschefer

Handläggare i kommunstyrelseförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§224 - Detaljplan för Fjugesta 4:61 (KS 16-85)
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra för ett 
samlat industri/verksamhetsområde i de södra delarna av Fjugesta. Planområdet är beläget söder om 
Fjugesta, precis i anslutning till tätorten, och omfattar ungefär 3,5 hektar. Planområdet ramas in av 
Fjugesta Byväg i de västra delarna och Fjugesta Letstig i norr. I de östra delarna gränsar planområdet 
till en del utspridd bebyggelse och söderut tar jordbrukslandskapet vid.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl i Lekebergs kommun

2. skickar ut förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl i Lekebergs kommun på granskning enligt 5 
kap 18 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl i Lekebergs kommun

2. skickar ut förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl i Lekebergs kommun på granskning enligt 5 
kap 18 § Plan- och bygglagen.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan Fjugesta 4:61, granskning - (KS 16-85-27)
 Samrådsredogörelse, Fjugesta 4:61, granskningshandling - (KS 16-85-18)
 Plankarta för Fjugesta 4:61 - (KS 16-85-1.3)
 Planbeskrivning Fjugesta 4:61 m.fl, granskningshandling - (KS 16-85-23)
 Tidplan detaljplaneprocess, Fjugesta 4:61 m fl, granskningshandling - (KS 16-85-20)
 Behovsbedömning, Fjugesta 4:61, granskningshandling - (KS 16-85-21)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Information gällande fastighetsförteckning, Fjugesta 4:61, granskningshandling - (KS 16-85-
22)

 Underrättelsebrev granskning Fjugesta 4:61, granskningshandling - (KS 16-85-25)
 §196 KSAU Detaljplan för Fjugesta 4:61 - (KS 16-85-26)

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§225 - Förlängning av folkhälsoavtal (KS 15-465)
Ärendebeskrivning
Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, 
Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Örebro läns landsting tecknades 2012 att 
gälla t.o.m. 2015-12-31. På grund av bildandet av Region Örebro län och ansvarsfrågan inom 
regionen, beslutade kommunstyrelsen om en förlängning av dessa avtal t.o.m. 2016-12-31. Region 
Örebro län har nu inkommit med ett erbjudande om att förlänga avtalen ytterligare, t.o.m. 2017-04-
30.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förlänger nuvarande folkhälsoavtal till och med 2017-04-30.

Folkhälsoutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen förlänger nuvarande folkhälsoavtal till och med 2017-04-30.

 

Beslutsunderlag
 Regionstyrelsen §188/2016 Förlängning av folkhälsoavtalen januari-april 2017 - (KS 15-465-9)
 Tjänsteskrivelse - Förlängning av folkhälsoavtal - (KS 15-465-10)

Expedieras till 
Sydnärke folkhälsoteam

Region Örebro län

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§226 - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2017 (KS 16-640)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om och upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2017 - (KS 16-640-2)
 Beslutsattestanter KS 2017 - (KS 16-640-3)
 §201 KSAU Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2017 - (KS 16-640-1)

Expedieras till 
Samtliga avdelningschefer

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§227 - Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun (KS 16-
91)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, via revidering av arkivreglementet, att en 
gemensam dokumenthanteringsplan ska finnas för Lekebergs kommun. Detta istället för en 
dokumenthanteringsplan för varje nämnd inom kommunen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. antar gemensam dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun

2. dokumenthanteringsplanen gäller från och med 1 januari 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla thoresensson (c) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen med 
motivering att ny information har inkommit från förvaltningen.

Propositionsordning

Ordförande ställer Wendla Thorstenssons (C) yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras 
idag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Wendla Thorstenssons yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen med motivering att ny 
information har inkommit från förvaltningen.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun - (38616)
 §202 KSAU Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun - (KS 16-91-1)
 Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun - (38608)

Expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen

Paragrafen är justerad

Page 24 of 293



Protokoll 2016-12-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§228- Redovisning av inkomna synpunkter, 9 november - 6 
december 2016
Ärendebeskrivning
Inkomna synpunkter till kommunstyrelsen 9 november - 6 december 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkter och frågor om sandning av trottoarer - (KS 16-658-1)
 Synpunkt från medborgare om medborgarundersökning 2016, hämtning av sand, 

hemtjänstpersonal som lukat parfym, kunskapen hos växeln och öppettiderna på biblioteket 
- (KS 16-686-1)

 Synpunkter på skymd sikt vid gatukorsningar - (KS 16-690-1)
 Svar på synpunkter angående skymmande växtlighet - (KS 16-690-2)
 Synpunkter på höjning av taxor i Lekebergs kommun - (KS 16-691-1)
 Synpunkter på skattehöjning - (KS 16-699-1)
 Synpunkter på farthinder på Bergsgatan - (KS 16-701-1)
 Synpunkter på dricksvatten i Gropen - (KS 16-702-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§229- Meddelanden, 9 november - 5 december 2016
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen.

Anmälningar
 Information om Boverkets Bostadsmarknadsenkät och Plan-, bygg- och tillsynsenkät 2017 – ( 

)

 Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2016-09-07 – ( KS 16-174-2)

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§230- Samverkansprotokoll för kännedom
Ärendebeskrivning
Samverkansprotokoll för kännedom.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll för  2016-12-06 15.57.34.pdf - (38347)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§231- Redovisning av delegeringsbeslut, 9 november - 5 
december 2016
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut.

Delegeringsbeslut
  Delegationsbeslut - Överenskommelse om uppsägning, måltidschef - (KS 16-656-

2diarienummer)

  Delegationsbeslut avtal - (KS 16-654-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Tecknande av avtal för konsultuppdrag för framtagande av 
bredbandsstrategi - (KS 16-676-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Beslut om löneöversyn - (KS 16-59-24diarienummer)

  Delegationsbeslut-Ansökan om parkeringstillstånd ME - (KS 16-662-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - anställande av integrations- och arbetsmarknadshandläggare - (KS 16-
692-1diarienummer)

  Delegationsbeslut - Avtal om matleveranser till Hemtjänsten - (KS 16-627-2diarienummer)

  §199 KSAU Avskrivning av osäkra fordringar 2016 - (KS 16-595-2diarienummer)

  §200 KSAU Förremiss - Kulturgaranti för Örebro län - (KS 16-670-2diarienummer)

  §204 KSAU Svar på remiss -  Nya statistiska tätorter enligt SCB:s tätortsavgränsning 2015 - 
(KS 16-688-2diarienummer)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§214
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Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund

§215
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Information - Kommundirektören

§216
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Månadsuppföljning november 2016

§217

KS 16-677
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Protokoll 2016-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:10 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Peter Brändholm (Personalchef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §197

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum för överklagan 2016-12-07 till och med 2016-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§197 - Månadsuppföljning november 2016 (KS 16-677)
Ärendebeskrivning
Redovisning av ekonomisk uppföljning per november. Resterande siffror presenteras vid 
kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning per salg t.om. oktober - (37995)
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Kommunstyrelsen 
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  2016-12-13 
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Innehållsförteckning 

1 Ekonomi - kommunövergripande ............................................................................. 3 

2 Ekonomi - kommunstyrelsen .................................................................................... 4 

3 Sjukfrånvaro .............................................................................................................. 5 

4 Övergripande ............................................................................................................ 6 

 

  

Page 37 of 293



  2016-12-13 

 

3 

 

1 Ekonomi - kommunövergripande 

Ekonomi 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat tom nov 
(tkr) 

Utfall % 

Kommunstyrelsen 74 787 61 983 83 

Kultur- och 
bildningsnämnden 

195 159 171 537 88 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

126 009 116 378 92 

Totalt 395 955 349 898 88 

VA-verksamheten 2 060 319 16 

Sydnärkes IT-nämnd 0 -1 281 0 

Riktvärde tom nov 92% 
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2 Ekonomi - kommunstyrelsen 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat tom nov 
(tkr) 

Utfall % 

Administrativa 
avdelningen 

11 648 10 306 88 

Ekonomiavdelningen 17 387 16 010 92 

Teknik- och 
serviceavdelningen 

25 473 20 769 82 

Personalavdelningen 7 442 5 284 71 

Kommunledningen 12 837 9 615 75 

Totalt 74 787 61 984 83 

Riktvärde tom nov 92% 
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3 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 

 Nuvarande period 
Föregående år (samma 
period) 

Kommunstyrelsen 8,95 % 5,24 % 

Kultur- och 
bildningsnämnden 

6,32 % 5,96 % 

Vård- och omsorgsnämnden 9,26 % 9,72 % 

Sydnärkes IT-nämnd 5,09 % 3,05 % 

Lekebergs kommun (totalt) 7,79 % 7,29 % 

Avser perioden januari-oktober. 
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4 Övergripande 

Övergripande 

 Innevarande period Föregående år 

Invånarantal   

Arbetslöshet   
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MER-plan 2017 för kommunstyrelsen

§218

KS 16-668
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Tjänsteskrivelse 2016-12-06 1 (1)

Dnr: KS 16-668

Tjänsteskrivelse – MER-plan 2017
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens budgetram för 2017 uppgår till 84 076 tusen krornor. I ramen 
ingår hela kommunens löneökningsanslag för 2017 om 4 936 tusen kronor. I ramen 
ingår dessutom 2 262 tusen kronor avsatt för kommunens oförutsedda kostnader.

VA-verksamhetens budgetram för 2017 uppgår till 1 030 tusen kronor, vilket också 
motsvarar 2017 års skattesubvention. Skattesubvention är den del som inte 
finansieras via VA-taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 
januari 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar MER-plan 2017 för kommunstyrelsens verksamheter samt 
för VA-verksamheten

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Inger Sundblad
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:10 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Inger Sundblad (Ekonom)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §198

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum för överklagan 2016-12-07 till och med 2016-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§198 - MER-plan 2017 för kommunstyrelsen (KS 16-668)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens budgetram för 2017 uppgår till 84 076 tusen krornor. I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2017 om 4 936 tusen kronor. I ramen ingår dessutom 2 262 tusen 
kronor avsatt för kommunens oförutsedda kostnader. VA-verksamhetens budgetram för 2017 
uppgår till 1 030 tusen kronor, vilket också motsvarar 2017 års skattesubvention. Skattesubvention är 
den del som inte finansieras via VA-taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 
januari 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar MER-plan 2017 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2017 - (38115)
 MER-plan 2017 med plan for 2018-2019 (KS) - (38130)
 Bilaga detaljbudget KS 2017 - (38131)
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MER-plan 2017 med plan för 
2018-2019

Kommunstyrelsen
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1 Inledning
Inledning
Lekebergs kommun fortsätter växa och passerade under 2016 både 7 500 och 7 600 
vilket gör att kommunen har lite växtvärk. En stor utmaningar under 2017 är 
bostadsmarknaden, det måste byggas i kommunen för att kunna möta efterfrågan 
och det behöver byggas olika typer av boenden. Under 2017 kommer ett 
bostadsförsörjningsprogram antas vilket ger en grund att stå på i det vidare arbetet.

Arbetet fortsätter också med att utveckla och implementera målstyrningen i 
kommunens verksamheter. Mycket arbete har gjorts men det återstår en del för att 
nå ut i alla verksamheter och få hela kommunen och alla medarbetare att arbete mot 
de gemensamma målen.

En stor utmaning 2017 är också personalförsörjningen, det blir allt svårare att hitta 
och rekrytera medarbetare och de så kallade brist yrkena blir fler och fler. Mycket 
fokus behöver läggas på att vara en attraktiv arbetsgivare och på rekrytering men 
också på att behålla kompetenta medarbetare.

Ansvar enligt reglementet
Kommunstyrelsen har i uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala 
koncernen och har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens 
utveckling och ekonomiska ställning och ska leda och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är 
också anställningsmyndighet.

l kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,

 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder, liksom 
företag i den kommunala koncernen och de delägda företagen, om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,

 ansvara för samordningsträffar med nämndernas arbetsutskott och 
förvaltningscheferna, liksom med motsvarande funktioner i de kommunala 
bolagen,

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen enligt kommunallagen 6 kap. 
§ 1 rörande uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.

 utöva kommunens ägarfunktion i företagen i den kommunala koncernen och 
de direkt eller indirekt delägda företagen och vid bolags- och 
föreningsstämmor och i övrigt tillvarata kommunens intressen inkluderande 
rätten att utfärda bindande ägardirektiv med de begränsningar som framgår 
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av 4 §,
 tillse att för det fall företag i vilket kommunstyrelsen utövar ägarfunktion inte 

underställer kommunfullmäktige fråga av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt för ställningstagande, själv väcka ärende i frågan i 
kommunfullmäktige och förbjuda bolaget att verkställa beslutet,

Kommunstyrelsen ansvarar också för

 Teknisk verksamhet
 Arbetsmarknadsfrågor
 Mottagning av nyanlända invandrare
 Näringsliv
 Turism
 Det centrala arkivet och är arkivmyndighet
 Skötseln av naturvårdsområden och kommunens skogar.

2017
Kommunstyrelsens budgetram för 2017 uppgår till 84 076 000 kr.  I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2017 om 4 936 000 kr och dessutom 2 262 000 kr 
avsatt för kommunens oförutsedda kostnader.

Av de satsningar/ förändringar som gjorts i internbudgeten kan nämnas följande:

 För att utöka tillgängligheten och uppkopplingen på landsbygden görs en 
fibersatsning 400 000 kr.

 För att realisera det måltidspolitiska programmet och ligga i fas med det 
ökade barnantalet och nya gruppboendet för LSS avsätts 765 000 kr som ska 
syfta till att erbjuda en väl sammansatt måltid, tillagad från grunden.

 Kommunen är inne i ett expansivt skede och avsätter medel i 
investeringsbudgeten för infrastruktur, 1 530 000 kr för genomfarts gata i 
Fjugesta Södra. Kommunens antagna asfaltsplan fortsätter och det avsätts 
1 000 000 kr till detta.

 Kommunens lekplatser behöver förbättras och bli mer attraktiva. Till det 
anslås i investeringar 200 000 kr.

 Fortsatt underhåll av kommunens fordon - investeringar 250 000 kr,

 Satsning görs gällande ombyggnation kommunhus/kulturhus 918 000 kr  och 
en investering gällande inventarier för detta på 150 000 kr

 Under 2017 kommer kommunstyrelsen att ta över arbetet gällande kris och 
beredskap från Närkes brandkår samt utveckla arbetet kring 
säkerhet/larm/brandskydd och tillsätter en Säkerhetsstrateg 1,0 tjänst som 
inrättas under början av året, 0,5 tjänst finansieras via MSB och andra delen 
genom ombudgeteringar inom befintlig budget.

 Medel ombudgeteras inom befintlig budget för 0,4 arkivarietjänst för 
kommande gemensamt samarbete i Sydnärke.

 Arbetet med löpande VA-sanering fortsätter och avsätter därför 1 500 000 i 
investeringar till detta.
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2 Organisation
Kommunstyrelsen ordförande är Wendla Thorstensson (C).

Ledamöter i nämnden
Partier Ledamöter

Centerpartiet C 3

Moderaterna M 1

Kristdemokraterna KD 1

Liberalerna L 1

Miljöpartiet MP 1

Socialdemokraterna S 5

Sverigedemokraterna SD 1

Förvaltningens organisation
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3 Mål och indikatorer

3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 
ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de 
tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet
Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt 
och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmä
ktiges mål Nämndmål Indikator Utgångsvärde Målvärde 

2017
Målvärde 

2018
Målvärde 

2019

Andelen med tillgång till 
bredband via fiber

45% 55% 75% 85%Hela Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktur Företagens upplevelse 

av Tele- och IT-nät
3,5 (av 5) 3,7 (av 5) 3,9 (av 5) 4 (av 5)

I Lekebergs 
kommun finns 
goda 
förutsättningar 
att pendla till 
och från 
arbete/studier

Införa MER-koll Nej Ja Ja Ja

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

72% 90% 95% 95%

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

70% 70% 90% 100%

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

Nöjd-Region-Index 67% 70% 72% 72%

Andelen skickade E-
fakturor

6% 25% 50% 75%Lekebergs 
kommun nyttjar 
den digitala 
tekniken för en 
mer effektiv och 
förenklad 
administration

Mottagna E-fakturor 39% 45% 50% 55%

Andelen ekologiska 
livsmedel

30% 33% 35% 35%

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas 
på ett hållbart 
sätt

Lekebergs 
kommun 
erbjuder en väl 
sammansatt 
måltid, tillagad 
från grunden

Andelen matsvinn 13% 12% 10% 8%
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Kommunfullmä
ktiges mål Nämndmål Indikator Utgångsvärde Målvärde 

2017
Målvärde 

2018
Målvärde 

2019

Fysisk tillgänglighet 19% 63% 68% 70%

E-tjänster 0 3 6 9

Lekebergs 
kommun är en 
tillgänglig 
kommun Information på 

kommunens hemsida
77% 83% 86% 90%

Värde 
medarbetarundersöknin
gen (medel)

3,86 4 4,1 4,2

Sjukfrånvaro 8,66% 7% 6,75% 6,5%

Invånarantal 7 662 fler än 7 662 fler än 7 662 fler än 7 662

Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Lekebergs 
kommun ska 
minska sin 
miljöpåverkan

Andelen miljöbilar 54% 60% 60% 70%Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun

Nej Nej Ja Ja
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3.2 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott 
företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till 
entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga 
verksamheter arbetar tillsammans.
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 Nämndmål Indikator Utgångsvärde Målvärde 

2017
Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Antalet företag med 
mer än en anställd

250 fler än 250 fler än 250 fler än 250

Antalet aktiebolag 
med verksamhet i 
kommunen

239 fler än 239 fler än 239 fler än 239

Antalet företag totalt 
i Lekebergs kommun

974 fler än 974 fler än 974 fler än 974

Arbetslöshet 4% 4,2% 4,2% 4,2%

I Lekebergs 
kommun finns 
ett bra 
näringslivsklimat 
och goda 
förutsättningar 
för arbete

Ungdomsarbetslöshet 9,4% 9,4% 9,4% 9,4%

Lekebergs kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
företagande, socialt 
företagande och 
företagsetableringar.

Företagens 
bedömning av 
kommunens service

71 72 73 74
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4 Driftbudget
Kommunstyrelsens budgetram för 2017 uppgår till 84 076 tkr (fg år 79 479 tkr). I 
ramen ingår hela kommunens löneökningsanslag för 2017 om 4 936 tkr och 
dessutom 2 262 tkr avsatt för kommunens oförutsedda kostnader.

Förstärkning i ram (4 597 tkr) har skett gällande bl.a. ombyggnation 
kommunhus/kulturhus m.m. 918 tkr, Arvoden 318 tkr, Ökat antal matportioner 
avseende nytt LSS boende och barnantal (livsmedel och personal) 765 tkr, 
fibersatsning 400 tkr. Sydnärkes IT-nämnd 1 004 tkr där Lekebergs IT-satsning 1:1 
inom åk 7-9 och IT utrustning ingår, uppräkning gemensamma nämnder 131 tkr, 
Nerikes brandkår 132 tkr, Kris och beredskap 100 tkr, ökning kapitalkostnader till 
följd av nya investeringar 2017 151 tkr, löneökningar 1 256 tkr.  Flytt mellan nämnder 
har gjort av budget för KUB samlingslokaler och kapitalkostnad Hidinge skola -
 530 tkr.

Verksamhetsförändringar inom ram är bland annat utökade kostnader för; 
Vätternvatten, fordonshyror, färdtjänst, revision 0,5 åa säkerhetsstrateg samt 0,4 åa 
arkivarie. För att finansiera dessa förstärkningar inom ram har reduceringar och 
omfördelningar gjorts. Bland annat reducering med 1 årsarbetare på AMI, minskning 
fysiskt/teknisk planering och borttagning Dagens samhälle.

Utökning av tjänster har skett på måltidsenheten (2,0 åa) och vaktmästare/lokalvård 
(1,75 åa). Detta finansieras av ökade intäkter inom dessa verksamheter. Utöver detta 
finansieras 3,0 åa inom integration/nyanlända av Migrationsverkets intäkter.

Till Kommunstyrelsens MER-plan 2017 bifogas internbudgeten i detalj.

 Budget per avdelning

Avdelning AVDELNINGSNIVÅ Budget 2017

100000 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING 17 949 tkr

110000 EKONOMIAVDELNING 18 908 tkr

120000 ADMINISTRATIV AVDELNING 12 860 tkr

130000 TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNING 27 367 tkr

150000 PERSONALAVDELNING 6 991 tkr

SUMMA 84 076 tkr

732000 VA-VERKSAMHETEN 1 030 tkr

 

 Budget per ansvar
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ANSVAR ANSVARSNIVÅ BUDGET 2017

100000 KOMMUNDIREKTÖR 15 003 tkr

102000 REVISION 537 tkr

110000 EKONOMICHEF 18 908 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 12 860 tkr

130000 TEKNISK CHEF 2 574 tkr

132000 INGENJÖR GATA/VÄG/BELYSNING 4 531 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 3 034 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 14 818 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 2 410 tkr

138000 ENHETSCHEF LOKALVÅRD

140000 NÄRINGSLIVS- OCH UTV CHEF 2 409 tkr

150000 PERSONALCHEF 5 202 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 1 790 tkr

SUMMA 84 076 tkr

732000 VA-VERKSAMHETEN 1030 tkr
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5 Driftbudget VA-verksamhet
VA-verksamhetens budgetram för 2017 uppgår till 1 030 tkr, vilket också motsvarar 
2017 års skattesubvention. Skattesubvention är den del som inte finansieras via VA-
taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 januari 2017. Den 
budgeterade taxeökningen förväntas under 2017 inbringa ca 1 816 tkr. 
Förändringarna i budget består av personalkostnadsökning motsvarande 3 %, 
uppräkning mtrl och tjänster, men främst av kapitalkostnadsökning för helårseffekt 
av investeringen i Örebrovatten, löpande VA-saneringar, dagvattenrening, 
exploatering Vreta 2:11 m.fl. Totalt budgeteras 16 505 tkr i investeringsutgift för 
2017, en del av dessa var upptagna redan i 2016 års budget men av olika anledningar 
har de inte blivit slutförda.

ANSV VHT SLAG BUDGET 
2017

BUDGET 
2016

ÄND
RING

73200
0

86500000 VATTEN O 
AVLOPP

311000 KONSUMTIONSAVG -10 220 -8 404 1 816

73200
0

86500000 VATTEN O 
AVLOPP

313000 ANSLUTNINGSAVGIFTE
R

-1 082 -1 082

73200
0

86500000 VATTEN O 
AVLOPP

313100 PERIODISERADE ANSL 
AVG

73200
0

86500000 VATTEN O 
AVLOPP

453000 BILERS O. RESOR 10 10

73200
0

86500000 VATTEN O 
AVLOPP

454600 KURSER 25 25

73200
0

86500000 VATTEN O 
AVLOPP

459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 406 406

73200
0

86500000 VATTEN O 
AVLOPP

459000 ÖVRIGT TJ.KÖP SYDN 
KF

150 110 -40

73200
0

86500000 VATTEN O 
AVLOPP

455200 VERKSAMHETSSYSTEM 20 20

73200
0

86500000 VATTEN O 
AVLOPP

466100 LOKALHYROR 60 60

73200
0

86500000 VATTEN O 
AVLOPP

479100 AVG O ERS 
BRANSCHORG

35 35

73200
0

86500000 VATTEN O 
AVLOPP

493000 KAPITALKOSTNADER 5 745 5 059 -686

86500000 TOTALT -4 851 -3 761 1 090

73200
0

86510000 VATTENVER
K

451100 TELEAVGIFTER 10 10

73200
0

86510000 VATTENVER
K

459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 861 1 861

73200
0

86510000 VATTENVER
K

467100 EL 183 183
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ANSV VHT SLAG BUDGET 
2017

BUDGET 
2016

ÄND
RING

73200
0

86510000 VATTENVER
K

467200 VATTEN 270 270

73200
0

86510000 VATTENVER
K

469300 LAB PROVER 15 15

86510000 TOTALT 2 339 2 339

73200
0

86520000 RENINGSVER
K

309000 ÖVRIG FÖRSÄLJNING -300 -300

73200
0

86520000 RENINGSVER
K

437000 KEMISKA PRODUKTER 70 50 -20

73200
0

86520000 RENINGSVER
K

451100 TELEAVGIFTER 10 10

73200
0

86520000 RENINGSVER
K

459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 255 1 243 -12

73200
0

86520000 RENINGSVER
K

467100 EL 511 511

73200
0

86520000 RENINGSVER
K

467200 VATTEN 973 973

73200
0

86520000 RENINGSVER
K

467500 FJÄRRVÄRME 120 100 -20

73200
0

86520000 RENINGSVER
K

469200 STÄD 35 35

73200
0

86520000 RENINGSVER
K

469300 LAB PROVER 20 20

86520000 TOTALT 2 694 2 642 -52

73200
0

86531000 VA-SERVICE 433000 VA-MATERIAL 137 136 -2

73200
0

86531000 VA-SERVICE 440000 ÖVRIGT MATERIAL 85 84 -1

73200
0

86531000 VA-SERVICE 443000 BRÄNSLE O 
SMÖRJMEDEL

42 42 -1

73200
0

86531000 VA-SERVICE 461130 VA ENTREPRENAD 285 280 -5

73200
0

86531000 VA-SERVICE 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTE
R

299 299

86531000 TOTALT 849 840 -9

73200 TOTALT VA 1 030 2 060 1 030
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6 Investeringsbudget 2017 
Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen och 2017 uppgår till 25 030 tkr (fg år 
31 050 tkr). Vita rader avser nya investeringsobjekt 2017, medan blåmarkerade rader 
är överförda/ej slutförda från budget 2016.

Ans
var VHT Projekt INVESTERINGAR KS

Kapital
kostnad

Investerin
gsutgift

Avskriv
ning Ränta

1 13301 0076 Oförutsett KS 326 tkr 1 500 tkr 5 ÅR 1,8%

120 13081 Invent omb kommunhus 18 tkr 150 tkr

1 2006 0116 Industrimark/Expl mark 11 tkr 600 tkr ingen 
avskr

1,8%

132 2402 1084 Kanalisation Lanna-Fjugesta 43 tkr 900 tkr 33 ÅR 1,8%

132 2402 1067 Asfaltsplan 48 tkr 1 000 tkr 33 ÅR 1,8%

132 2402 1083 Genomfartsgata Södra Fja 239 tkr 5 000 tkr 33 ÅR 1,8%

132 2402 1083 Fortsatt Infra Södra Fja 73 tkr 1 530 tkr 33 ÅR 1,8%

132 2402 1067 Anslutningsväg Lanna-204 636 tkr 13 300 tkr 33 ÅR 1,8%

133 13085 0004 Fordon fordonsförvaltn 54 tkr 250 tkr 5 ÅR 1,8%

136 495 0220 Köksutrustning 47 tkr 400 tkr 10 ÅR 1,8%

137 2501 0026 Lek- och aktivitetsutrustning 24 tkr 200 tkr 10 ÅR 1,8%

137 970 0067 Arbetsmaskiner, Lokalvård 22 tkr 100 tkr 5 ÅR 1,8%

15 130537 0118 Utveckling Hälsans stig 22 tkr 100 tkr 5 ÅR 1,8%

SUMMA 1 562 tkr 25 030 tkr
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7 Investeringsbudget VA-verksamhet 
Investeringsbudgeten för VA uppgår till 16 505 tkr för året 2017. De flesta är 
överförda/ej slutförda projekt från budget 2016. Endast en (blåmarkerad) är löpande 
investeringsobjekt 2017.

Ansvar VHT Projekt INVESTERINGAR VA Kapitalk
ostnad

Investerin
gsutgift

Avskriv
ning Ränta

732 865 1013 VA-saneringar 24 tkr 500 tkr 33 ÅR 1,8%

732 865 1013 VA-saneringar 48 tkr 1 000 tkr 33 ÅR 1,8%

732 865 1017 Invest avloppsreningsverk 37 tkr 780 tkr 33 ÅR 1,8%

732 865 1086 Skalskydd avl.ren/VA-torn 17 tkr 350 tkr 33 ÅR 1,8%

732 865 1079 Örebrovatten 464 tkr 9 700 tkr 33 ÅR 1,8%

732 865 1085 Dagvattenrening Norra Fja 65 tkr 1 350 tkr 33 ÅR 1,8%

732 865 1082 Genomfartsgata Södra 
Fjugesta

27 tkr 560 tkr 33 ÅR 1,8%

732 865 1081 Vreta 2:11 enl avtal 86 tkr 1 800 tkr 33 ÅR 1,8%

732 865 1071 Vattentornet 22 tkr 465 tkr 33 ÅR 1,8%

SUMMA 789 tkr 16 505 tkr
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Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto för 
oförutsett

§219

KS 16-711
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Detaljplan Hidinge-Lanna 1:89, 1:90, 1:15, 1:28, 1:92 m fl.

§220

KS 16-665
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Tjänsteskrivelse 2016-12-06 1 (2)

Dnr: KS 16-665

Tjänsteskrivelse - Beställning av detaljplanearbete 
avseende ny väg och bostadsbebyggelse på Hidinge-
Lanna 1:89 m fl fastigheter
   

Ärendebeskrivning
Sedan tidigare har kommunen beslutat om ny vägförbindelse mellan Hidingevägen 
och väg 204. För att möjliggöra detta måste detaljplan för området upprättas. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att detaljplan beställs för att medge ny 
vägförbindelse, anläggande av ny va-ledning och för att möjliggöra 
bostadsbebyggelse enligt berörda markägares önskemål.

1 Bakgrund
Sedan tidigare finns beslut fattat och ekonomiska resurser avsatta för anläggande av 
en ny väg i Hidinge-Lanna. Denna väg syftar till att skapa ett bättre och säkrare 
trafikflöde i området som är under stark tillväxt. Vägen ska anläggas öster om 
Skrantåsområdet mellan v 566 (Hidingevägen) och v 562/v204 i anslutning till Haga-
korset. Vid samma korsning anläggs det även pendlarparkering och nya 
busshållplatser på v 204. Det kommer via Trafikverkets försorg även utföras 
trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen, möjligtvis även en förbindelse för oskyddade 
trafikanter under v 204.

I samband med dialog med en berörd markägare har svårigheter uppstått genom att 
markägaren i nuläget inte är villiga att avyttra mark för detta ändamål. Dialogen med 
denna markägare fortgår. Alternativa vägsträckningar övervägs också samtidigt som 
genomförda arkeologiska undersökningar påverkar möjlig plats för den slutliga 
vägdragningen.

De fastighetsägare som är mest berörda relaterat till markytans storlek är 
fastigheterna Hidinge-Lanna 1:89 och 1:15. Dessa har i samband med kommunens 
dialog om vägen framlagt önskemål om möjligheten att kunna stycka av tomter för 
villabebyggelse och därmed få in detta i detaljplanearbetet.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Att anlägga en ny väg mellan v 566 och v 562/204 skapar ett bättre och säkrare 
trafikflöde i ett växande Hidinge-Lanna. För att hinna med i tillväxttakten är det en 
fördel att starta planarbetet nu. Att få ut trafiken snabbt till v 204 är en fördel även 
ut miljösynpunkt. 

Att i planarbetet även ta in möjligheten för bostadsbebyggelse är en fördel som ökar 
vår möjlighet att svara upp mot den marknad som önskar möjligheter att bosätta sig i 
området. Det ger även grund till att i samband med vägbygget anlägga va-anläggning 
i området. Flera markägare har viljan att en eventuell kommande avstyckning 
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Tjänsteskrivelse 2016-12-06 2 (2)

Dnr: KS 16-665

resulterar i stora tomter för enfamiljshus, d v s bebyggelse med lantlig karaktär.  
Detta ligger helt i linje med kommunens tidigare ambition om utveckling av området.

Då det mest optimala alternativet för ny väg går över fastighet/mark där ägaren idag 
inte är villig att sälja bör möjligheten att expropriera mark inte uteslutas i den 
fortsatta planeringsprocessen. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av detaljplanläggning inryms i redan beslutad budget för projektet 
med ny väg i Hidinge-Lanna.

3 Slutsats
Det är nödvändigt att beställa detaljplanearbete för att ny väg ska kunna anläggas. 
Det är också en fördel att planlägga för bostadsbebyggelse i samma planarbete i 
enlighet med berörda markägares önskemål och för att skapa underlag för ny va-
anläggning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att beställa detaljplan 
för ny vägförbindelse, va-ledning och bostadsbebyggelse inom fastigheterna Hidinge-
Lanna 1:28, 1:92, 1:15, 1:89 och 1:90.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Protokoll 2016-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:10 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §193

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum för överklagan 2016-12-07 till och med 2016-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§193 - Detaljplan Hidinge-Lanna 1:89, 1:90, 1:15, 1:28, 1:92 m fl. 
(KS 16-665)
Ärendebeskrivning
Sedan tidigare har kommunen beslutat om ny vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204. För 
att möjliggöra detta måste detaljplan för området upprättas. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
därför att detaljplan beställs för att medge ny vägförbindelse, anläggande av ny va-ledning och för att 
möjliggöra bostadsbebyggelse enligt berörda markägares önskemål.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att beställa detaljplan för ny 
vägförbindelse, va-ledning och bostadsbebyggelse inom fastigheterna Hidinge-Lanna 1:28, 1:92, 1:15, 
1:89 och 1:90.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beställning av detaljplanearbete avseende Hidinge-Lanna 1:89 m fl - 

(37687)
 Skiss - förslag på detaljplaneområde Hidinge-Lanna 1:89 m fl - (37686)
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Planändring avseende torghustomten i Fjugesta

§221

KS 16-669
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Tjänsteskrivelse 2016-12-06 1 (2)

Dnr: KS 16-669

Tjänsteskrivelse - Planändring avseende torghustomten 
i Fjugesta
   

Ärendebeskrivning
För att möjliggöra den bebyggelse av bostäder som Lekebergsbostäder AB planerar 
att uppföra på ”torghustomten” krävs en planändring som medger fler våningar än 
vad planen tillåter idag. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att denna planändring 
beställs.

1 Bakgrund
Lekebergsbostäder AB har önskemål om att planändring utförs avseende del av 
fastigheten Fjugesta 2:34, 3:139 och del av Fjugesta 3:144 m fl (Fjugesta centrum). 
Ändringen är nödvändig för att kunna bebygga ”torghustomten” enligt 
Lekebergsbostäders önskemål.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
För att skapa möjligheten för bostadsbebyggelse på ”torghustomten” och samtidigt 
kunna erhålla en ekonomisk kalkyl som är rimlig behöver byggnation kunna ske med 
fler våningar än vad dagens detaljplan medger.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Planarbetet ryms inom budgeterad ram.

3 Slutsats
För att möjliggöra planerad bebyggelse på ”torghustomten” är en planändring som 
medger högre byggnadshöjd och därmed fler våningar nödvändig.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att beställa planändring 
för del av fastigheten Fjugesta 2:34, 3:139 och del av Fjugesta 3:144 m fl (Fjugesta 
centrum).

LEKEBERGS KOMMUN
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Tomas Andersson Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Protokoll 2016-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:10 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §194

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum för överklagan 2016-12-07 till och med 2016-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§194 - Planändring gällande Fjugesta 2:34, 3:139, 3:144 m fl 
(Fjugesta centrum) (KS 16-669)
Ärendebeskrivning
För att möjliggöra den bebyggelse av bostäder som Lekebergsbostäder AB planerar att uppföra på 
”torghustomten” krävs en planändring som medger fler våningar än vad planen tillåter idag. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att denna planändring beställs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att beställa planändring för del av 
fastigheten Fjugesta 2:34, 3:139 och del av Fjugesta 3:144 m fl (Fjugesta centrum).

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Planändring för Fjugesta 2:34, 3:139 del av Fjugesta 3:144 m fl - (37749)
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Beställning av planändring av detaljplan för del av Vreta 2:11 
(Lanna Valley)

§222

KS 16-671
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Tjänsteskrivelse 2016-12-06 1 (2)

Dnr: KS 16-671

Tjänsteskrivelse - Beställning av planändring av 
detaljplan för del av Vreta 2:11 (Lanna Valley) 
   

Ärendebeskrivning
Förslag om planändring avseende detaljplan för del av Vreta 2:11 (Lanna Valley) i 
syfte att möjliggöra avstyckning av tomter där parhus har uppförts eller kan komma 
att uppföras.

1 Bakgrund
Detaljplanen för del av Vreta 2:11 (Lanna Valley) vann laga kraft 2015-06-02. Sedan 
dess har byggnation påbörjats på flera av tomterna i området.

 I detaljplanen anges bland annat följande: ”Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
ett nytt bostadsområde med cirka 80 villor och flerbostadshus samt även områden 
med handel och annan verksamhet i anslutning till Hidinge skola”. 

Vidare anges avseende bebyggelse: ”Detaljplanen medger bostadsbebyggelse med i 
huvudsak högst två våningar och andelen bebyggd yta av tomterna uppgår till max 
30%. I planområdets södra del medges även flerbostadshus i tre våningar. I övrigt 
gäller att friliggande huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns. Rad- och parhus får sammanbyggas i fastighetsgräns. Garage och 
förråd ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i 
fastighetsgräns om grannarna är överens”.

Det framgår även under rubriken Fastighetskonsekvensbeskrivning följande:  
”Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Tomternas storlek 
vid friliggande villor uppgår till cirka 1000 kvm”. Det anges även att det totala 
tomtantalet består av ett åttiotal fastigheter i det aktuella området.

På flera av tomterna har det beslutats om bygglov för parhus som är uppförda inom 
en tomt enligt genomförd fastighetsbildning. När husen nu står klara och utbjuds till 
försäljning har ansökan om avstyckning skickats in till Lantmäteriet. Man har alltså 
önskat att bilda två tomter på cirka 500 kvm av de sedan tidigare fastighetsbildade 
tomterna på cirka 1000 kvm. Lantmäteriet har inte godkänt dessa ansökningar med 
motiveringen att gällande detaljplan inte medger tomter som är mindre än cirka 
1000 kvm. 

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Lantmäteriets tolkning av gällande detaljplan omöjliggör avstyckning av de tomter 
som bebyggts med parhus. Detta försvårar försäljning av husen/fastigheterna. Av 
denna anledning finns behov av att genomföra en planändring syftande till att de 
tomter som är bebyggda och kan bebyggas med parhus kan styckas av till en mindre 
yta. 
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Dnr: KS 16-671

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden tas inom ram i budget för kontinuerligt planarbete. 

3 Slutsats
Med anledning av Lantmäteriets tolkning av gällande detaljplan bör kommunen 
beställa planändring.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att beställa en 
planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta om cirka 500 
kvm.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonMats Turesson
T f Kommundirektör Teknisk chef
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Protokoll 2016-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:10 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §195

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum för överklagan 2016-12-07 till och med 2016-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§195 - Beställning av planändring avseende detaljplan för del av 
Vreta 2:11 (KS 16-671)
Ärendebeskrivning
Förslag om planändring avseende detaljplan för del av Vreta 2:11 (Lanna Valley) i syfte att möjliggöra 
avstyckning av tomter där parhus har uppförts eller kan komma att uppföras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att beställa en planändring som 
möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta om cirka 500 kvm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Beställning av planändring av detaljplan för del av Vreta 2:11 - (37797)
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Kommunstyrelsens delegationsordning 2017

§223

KS 16-666
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Dnr: KS 16-666

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2017
   

Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är 
aktuell.  Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

1 Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på delegationsordning för 
2017. 

Inga större förändringar föreslås från delegationsordningen för 2016. 
Anställningsärenden har förtydligats med hänvisning till lagrum. Förvaltningen 
föreslår att beslut om expropriation återges till kommunstyrelsen istället för att ligga 
på tjänsteperson. 

1.1 Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning för 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Delegationsordning för kommunstyrelsen 2017

Page 83 of 293



2016-12-06 2 (11)
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1 Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är 
aktuell.  Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 34 §, inte 
delegeras: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, och

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. 
Om en delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att 
beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

1.1 Anmälan av delegationsbeslut
Enligt kommunallagen 6 kap 35 § ska beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 33 § anmälas till nämnderna. 

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i kommunstyrelsens 
ställe ska anmäla de fattade besluten till kommunstyrelsens vid nästa planerade 
sammanträde. 

Anmälan ska ske genom en skriftlig sammanställning innehållande:

 vilken delegation som ligger till grund för beslutet,
 kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,
 namn på den beslutande, samt 
 beslutsdatum. 

1.2 Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 6 kap 37 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd inom kommunen. 

Delegaten ska anmäla fattade beslut till förvaltningschefen, som i sin tur anmäler 
beslutet till nämnden. 
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1.3 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 36 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

1.4 Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 24-27 §§ gäller också vid delegationsbeslut. 
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 
Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för 
beslut. 

1.5 Delegering och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 
delegationsordning ska endast upptas beslut i kommunallagens mening.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning 
eller genom förvaltningsbesvär. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och 
beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering 
enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. 

1.6 Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga domslut av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom 
beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är 
delegerbart.

1.7 Beslut utan delegation
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens 
mening. Beslutet är ogiltigt. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet 
om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. 
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2 Allmänna delegationsregler för kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun

2.1 Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder förste vice ordföranden och vid 
förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice 
ordföranden, om ej annat anges.

2.2 Vid förfall för övriga delegater
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat, om ej 
annat anges i delegationsordningen eller särskilt har beslutats.

För att säkerställa att ordinarie delegaters tillfälliga frånvaro inte förhindrar ett 
nödvändigt ärendeflöde har kommundirektören vid delegats frånvaro beslutsrätt i 
alla ärenden som är delegerade till tjänsteman. Detsamma gäller när ordinarie 
delegat är jävig. Även den som enligt dessa delegationsregler eller särskilt 
förordnande tjänstgör som kommundirektör vid kommundirektörens frånvaro har 
motsvarande beslutsrätt.

2.3 Ersättare för kommundirektören
Vid kommundirektörens frånvaro vikarierar, automatiskt och utan särskilt 
förordnande för det enskilda tillfället, ställföreträdare som kommundirektör med de 
beslutsbefogenheter som kommundirektören har enligt delegationsordningen.

2.4 Ärenden av principiell betydelse m.m.
Om delegaten finner att ett ärende är principiellt eller annars av större vikt ska 
ärendet hänskjutas till styrelsen för avgörande.

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets 
budget eller inom ramen för godkänd kostnadskalkyl för visst projekt.

2.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar 
och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också:

 Rätt att ompröva beslutet
 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut.
 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.

2.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom en förteckning över 
fattade delegationsbeslut.

Page 87 of 293



2016-12-06 6 (11)

3 Delegationsordning

Ekonomi- och upphandlingsärenden
§ Delegation Delegat Lagar/Kommentar

1. Träffande av överenskommelse om betalning 
av fordran, antagande av ackord, ingående av 
förlikning upp till ett prisbasbelopp

Ekonomichef

2. Beviljande av avbetalning av fordringar samt 
amorteringsplan, om särskilda skäl föreligger, 
upp till ett prisbasbelopp

Ekonomichef

3. Inlösen av lån före kreditens utgång där 
avsikten är att lånefinansieringen ska upphöra

Arbetsutskott

4. Bidrag/sponsring inom ramen för budget upp 
till ett prisbasbelopp

Kommundirektör

5. Bidrag/sponsring inom ramen för budget över 
ett prisbasbelopp

Arbetsutskott

6. Avskrivning av bokföringsmässiga fodringar Arbetsutskott
7. Besluta om de medel som kommunstyrelsen 

har budgeterade för 
folkhälsoutskottet/folkhälsoarbetet

Folkhälsoutskott

8. Besluta om att utse besluts- och 
behörighetsattestanter.

Kommundirektör

9. Beslutanderätt om kortfristiga placeringar av 
kommunens likvida medel

Ekonomichef I enlighet med av 
fullmäktige antagna ”Mål 
och riktlinjer för 
finansverksamheten i 
Lekebergs kommun”

10. Omplacering av befintliga lån Ekonomichef
11. Omprövning/förnyelse av tidigare beslutad 

borgen
Ekonomichef

12. Upplåning Ekonomichef Rätt att ta upp 
investeringskrediter inom 
ramen för av fullmäktige 
fattade beslut. Rätt att ta 
upp rörelsekrediter, med 
löptid upp till ett år, inom 
den ram som fullmäktige 
årligen fastställer samt 
rätt att lägga om och lösa 
tidigare upptagna lån.

13. Kortfristig inlåning från eller utlåning till 
bolagen inom ramen för koncernkonto-
systemet

Ekonomichef
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14. Antagande av anbud avseende avropsavtal 
och beslut om eventuell förlängning av 
gällande sådant avtal

Ekonomichef 

15. Rätt att besluta för kommunen i 
upphandlingar som görs inom ramen för 
organisationen Inköpssamverkan i Örebro Län

Ekonomichef

16. Upphandlingar och antagande av anbud upp 
till 10 prisbasbelopp 

Kommundirektör

17. Tillstyrka medfinansiering av EU-projekt Arbetsutskott
18. Omdisponering av medel mellan den 

anslagsnivå som kommunstyrelsen fastställt 
budgeten på i MER-plan (internbudget)

Kommundirektör

19. Underteckna ansökningar om statliga 
bidrag/stöd samt EU-bidrag/stöd

Kommundirektör

20. Inköp av fast egendom eller tomträtt vid 
exekutiv auktion i syfte att säkra kommunens 
fordran eller borgensåtagande, förutsatt att 
ärendet inte gäller stora värden eller annars är 
av särskilt stor vikt

Arbetsutskott

Personalärenden
21. Besluta om stridsåtgärder under pågående 

arbetsmarknadskonflikter
Kommunstyrelsens 
ordförande

Efter samråd med 
kommunstyrelsens 1:e 
och 2:e vice ordförande i 
ett konfliktläge som 
kräver ett så brådskande 
beslut att 
kommunstyrelsens 
avgörande inte kan 
avvaktas.

22. Företräda kommunen i tvister om tolkning och 
tillämpning av centrala kollektivavtal och 
arbetsrättslig lagstiftning

Personalchef 

23. Beslut om tillsvidare anställning Chef Beträffande 
kommundirektör, 
förvaltningschef, 
ekonomichef och 
personalchef är 
beslutsrätten inte 
delegerad
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24. Beslut om visstidsanställning längre än sex 
månader

Chef Under sex månader ses 
som ren verkställighet. 
Beträffande 
kommundirektör, 
förvaltningschef, 
ekonomichef och 
personalchef är 
beslutsrätten inte 
delegerad

25. Beslut om förordnande/visstidsanställning 
högst sex månader beträffande 
kommundirektör, förvaltningschef, 
ekonomichef och personalchef.

Arbetsutskott

26. Beslut om tjänstledighet med/utan lön 
gällande kommundirektör 

Kommunstyrelsens 
ordförande

27. Beslut om tjänstledighet med/utan lön längre 
än 3 månader i sträck

Chef Övriga. Gäller ej 
lagstadgad rätt till 
ledighet.

28. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden

Kommunstyrelsens 
ordförande

Beträffande 
kommundirektör

29. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden

Chef Övriga

30. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida

Kommundirektör Beträffande 
kommundirektör, 
förvaltningschef, 
ekonomichef och 
personalchef är 
beslutsrätten inte 
delegerad.

31. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning 
beträffande kommundirektör

Arbetsutskott

32. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Chef

33. Beslut om avgångspremie inom ramen för av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse 
fastställda regler

Kommundirektör

34. Lönesättning av kommundirektör Kommunstyrelsens 
ordförande

35. Lönesättning av övriga vid samlad löneöversyn Kommundirektör

36. Lönesättning av övriga vid enstaka lönebeslut Chef, efter samråd 
med personalchef

37. Tvisteförhandling enligt MBL § 10 Personalchef
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38. Tecknande samt uppsägning av lokalt 
kollektivavtal 

Personalchef

39. Beslut om ledighet med bibehållna 
löneförmåner enligt lagen om facklig 
förtroendeman

Personalchef Beträffande 
löneförmåner

40. Förbud av bisyssla beträffande 
kommundirektör

Kommunstyrelsens 
ordförande

41. Förbud av bisyssla gällande övriga 
medarbetare

Chef

42. Medge anställd företräda kommunen på 
sociala medier

Chef

43. Besluta om hur förvaltningen ska organiseras, 
inom de ekonomiska ramar som styrelsen 
anvisat

Kommundirektör

44. Avslag om förläggning av semester vid 
särskilda skäl Beslut om avslag på 
semesteransökan

Chef Semesterlagen §11-12,14

Tekniska ärenden
45. Bidrag till enskilda vägar enligt norm Handläggare

46. Rätt att besluta om tillfälliga upplåtelser av 
kommunens mark

Handläggare

47. Jakt-, fiske-, jordbruksarrende Arbetsutskott

48. Försäljning av industritomter och mindre 
markregleringar

Handläggare

49. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, 
expropriation eller inlösen av fastighet eller 
fastighetsdel samt upplåta tomträtt 

Teknisk chef Enligt priser på 
kommunala tomter för 
bostadsbebyggelse, 
antagna av 
kommunfullmäktige och 
industrimark

50. Överlåtelse och förvärv av fastigheter inom 20 
prisbasbelopp utöver det som regleras i § 48. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

51. Rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter. Arbetsutskott Föreskrifter som gäller 
t.v.

52. Rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter. Kommundirektör Tillfälliga föreskrifter

53. Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Handläggare 13 kap 8§ 
trafikförordningen

54. Kommunens ombud vid 
lantmäteriförrättningar

Handläggare
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Övriga ärenden
55. Beslut om avslag på begäran om utlämnande 

av allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande i samband med 
utlämnande till enskild

Administrativ chef 2 kap 
tryckfrihetsförordningen 
och bestämmelserna i 
offentlighets- och 
sekretesslagen.

56. Beslut om att utfärda fullmakt att föra 
kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda 
slag

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommundirektör 
(beträffande 
ärenden, där 
beslutsrätten 
delegerats till 
tjänsteman)

57. Prövning och beslut om avvisning av 
överklagande som har kommit in för sent

Administrativ chef

58. Avvisande av ombud eller biträde enligt 
Förvaltningslagens bestämmelser

Kommundirektör

59. Rätt att ingå avtal som inte är av principiell 
betydelse eller i övrigt av större vikt och som 
avser den löpande verksamheten hos 
kommunstyrelsens förvaltning

Chef (inom resp. 
ansvarsområde)

60. Företräda kommunen i ärenden enligt 
folkbokföringslagen

Administrativ chef

61. Företräda kommunen i ärenden enligt lagen 
om allmän kameraövervakning

Administrativ chef

62. Företräda kommunen i ärenden enligt 
taxeringslagen

Kommundirektör

63. Rätt att lämna tillstånd till att använda 
kommunens heraldiska vapen

Kommundirektör

64. Remissförfarande gällande motioner som ska 
behandlas av kommunfullmäktige, inklusive 
rätten att begära in yttranden från nämnderna

Arbetsutskott

65. Tolkning och tillämpning av bestämmelser om 
ersättningar till förtroendevalda

Arbetsutskott

66. Förtroendevaldas deltagande i kurser, 
konferenser o dylikt

Arbetsutskott

67. Direktiv till utsedda stämmoombud Arbetsutskott

68. Yttrande på ansökningar om tillstånd enligt 
ordningslagen, offentliga tillställningar

Handläggare

69. Försäljning/avyttring av utrangerade 
inventarier, maskiner och fordon

Kommundirektör

70. Representation och uppvaktningar Chef Inom fastställda riktlinjer
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71. Representation och uppvaktningar Kommunstyrelsens 
ordförande

När riktlinjerna inte är 
tillämpbara

72. Avge och avstå yttrande på remisser Arbetsutskott

73. Avge och avstå yttrande på bygglovsremisser 
(de fall där kommunen äger en fastighet i 
anslutning till en fastighet som söker bygglov)

Teknisk chef

74. Avge yttranden till förvaltningsdomstol Arbetsutskott

75. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
och tillfälliga tillstånd för provsmakning vid 
arrangemang 

Handläggare

76. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter samt 
brandskydd enligt gällande lag och regelverk 

Kommundirektör 
med rätt till 
vidaredelegation

77. Placering av stiftelsemedel Ekonomichef

78. Utdelning från stiftelser Arbetsutskott

79. Yttrande om antagande av hemvärnsmän Handläggare

80. Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 
ärende att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas

Kommunstyrelsens 
ordförande
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Protokoll 2016-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:10 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §203

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum för överklagan 2016-12-07 till och med 2016-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§203 - Kommunstyrelsens delegationsordning 2017 (KS 16-666)
Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum anges i 
delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är aktuell. Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning för 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens delegationsordning 2017 - (37727)
 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2017 - (37726)
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 Detaljplan för Fjugesta 4:61

§224

KS 16-85

   

Page 97 of 293



Tjänsteskrivelse 2016-12-06 1 (1)

Dnr: KS 16-85

Tjänsteskrivelse – Detaljplan Fjugesta 4:61, granskning

   

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och 
möjliggöra för ett samlat industri/verksamhetsområde i de södra delarna av Fjugesta. 

Planområdet är beläget söder om Fjugesta, precis i anslutning till tätorten, och 
omfattar ungefär 3,5 hektar. Planområdet ramas in av Fjugesta Byväg i de västra 
delarna och Fjugesta Letstig i norr. I de östra delarna gränsar planområdet till en del 
utspridd bebyggelse och söderut tar jordbrukslandskapet vid.   

1 Bakgrund
Sydnärkes byggförvaltning har fått en ansökan om förhandsbesked för uppförande av 
verksamhetsbyggnad/lager på fastigheten Fjugesta 4:61. Innan ytterligare 
verksamheter kan etableras har det bedömts att området bör detaljplaneläggas. 

Efter beslut i Kommunstyrelsen (2014-04-08) beställdes en ny detaljplan för 
fastigheten 4:61. Sydnärkes byggförvaltning har fått uppdraget att detaljplanelägga 
området. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2016 att skicka ut förslaget till detaljplan 
på samråd.

1.1 Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl i Lekebergs kommun
2. skickar ut förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl i Lekebergs kommun på 
granskning enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.

LEKEBERGS KOMMUN

Tomas Andersson Ove SahlAnna NilssonJonas Kinell
Kommundirektör Förvaltningschef Planarkitekt
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Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra ett samlat 

industri/verksamhetsområde i de södra delarna av Fjugesta. 

Samrådet 

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

mellan 2016-03-24 och 2016-04-14. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, 

funnits tillgängligt på Lekebergs kommun samt varit publicerat på kommunens hemsida. Efter samrådet 

har 10 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör 

detaljplaneförslaget. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes byggförvaltning. 

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2016-04-14 

2. Lantmäteriet Örebro län 2016-04-15 

3. Trafikverket   2016-04-07 

4. Nerikes Brandkår 2016-04-05 

5. Telia Sonera Skanova 2016-04-07 

6. Vattenfall 2016-04-12 

7. Bra kulturmiljö 2016-04-07 

8. Sydnärkes miljönämnd 2016-04-13 

9. Trioplast Fjugesta AB 2016-04-13 

10. Kultur- och bildningsnämnden 2016-04-13 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning:   

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

förhållanden att frågor som berör människors hälsa måste lösas för att ett antagande av 

detaljplanen inte ska prövas av Länsstyrelsen. 

Skyddsavstånd industri 

Genom planbestämmelsen J, industri, möjliggörs större industri med omgivningspåverkan inom 

planområdet. Planförslaget är även utformat så att industri planläggs dikt an mot en befintlig bostad 

samt 10-tals meter från andra bostäder. Länsstyrelsen hänvisar till Boverkets allmänna råd 1995:5 

”Bättre plats för arbete” där det anges att ca 200 meter är ett riktvärde som skyddsavstånd för 

plastbearbetande industri.  

Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten att planlägga industri så nära befintliga bostäder och bedömer 

därför att nuvarande planförslag är olämpligt avseende människors hälsa. Länsstyrelsen menar att en 

riskanalys behöver genomföras samt en motivering i detaljplanen av valt skyddsavstånd utifrån 

riskanalysens resultat.  

Industribuller 

Trioplast har ett tillstånd gällande buller som reglerar att 45 dB (A) ekvivalent ljudnivå vid bostäder 

nattetid, 55 dB (A) ekvivalent ljudnivå dagtid vardagar och 50 dB (A) ekvivalent ljudnivå övrig tid ska 

klaras. En eventuell nyetablering av industri kommer behöva klara naturvårdsverkets riktlinjer för 

industribuller som ligger 5 dB (A) ekvivalent ljudnivå lägre både natt, dagtid, vardagar och övrig tid än 

vad som regleras i Trioplasts tillstånd.  

Eftersom planförslaget saknar närmare redogörelse av om den befintliga industriverksamheten klarar 

sina bullerkrav bedömer Länsstyrelsen att planförslaget riskerar vara olämpligt med avseende på 

människors hälsa. 

Miljöbedömning  

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en 

miljöbedömning och miljökosekvensbeskrivning enligt 6 kap 12 § miljöbalken behöver göras.  
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Trafiksäkerhet 

Länsstyrelsen framhäver trafikverkets synpunkter att plankartan bör kompletteras med utfartsförbud 

längs med de båda statliga vägarna (Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig). Vidare framförs det att 

plankartan behöver justeras så att del av vägområdet för Fjugesta Letstig i de norra delarna som ingår i 

planområdet undantas från planen. Det uttrycks också att anslutningen på västra sidan vid Fjugesta 

Byväg bör placeras så att en fyrvägskorsning undviks på platsen.  

Fornlämningar 

Planområdet är beläget i närheten till den äldre bytomten för Fjugesta by och det finns äldre kända 

förhistoriska gravar i närheten. Länsstyrelsen bedömer därför att det är sannolikt att det inom 

planområdet kan finnas fornlämningar. För att undersöka om fornlämningar kommer att beröras av ett 

genomförande av ny detaljplan kan en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen 

(1988:950) behöva utföras. En arkeologisk utredning ska bekostas av den som vill utföra de aktuella 

åtgärderna, om ett större markområde berörs.  

Markavvattningsföretag 

Detaljplanen berör de två markavvattningsföretagen Fjugesta – Västerängens vattenavledningsföretag 

av år 1940 och Knistaån. Vid anläggande av hårdgjorda ytor och bebyggelse finns en risk för ökade 

flöden till företagens diken. Det finns enligt Länsstyrelsen troligen skäl för en omprövning av 

markavvattningsföretagen. Företagen ska ges möjlighet att yttra sig över planen för att få en 

möjlighet att påverka framtida ansvarsfördelning för underhållsåtgärder. 

Naturvård   

Vid ytterligare exploatering i området kan detta enligt Länsstyrelsen medföra störning på en 

skyddsklassad art som finns i närområdet. I granskningsskedet anses det nödvändigt att redovisa 

detaljplaneförslagets eventuella påverkan på arten.  

Huvudmannaskap 

I planförslaget anges att kommunen inte är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 

Länsstyrelsen framför att om kommunen inte ska vara huvudman bör det i planbeskrivningen motiveras 

varför (anges ett särskilt skäl).         

Kommentar: 

Befintlig verksamhet för Trioplast ska fortsatt klara bullervärden som reglerar 45 dB (A) ekvivalent 

ljudnivå vid bostäder nattetid, 55 dB (A) ekvivalent ljudnivå dagtid vardagar och 50 dB (A) ekvivalent 
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ljudnivå övrig tid. Den aktuella nyetableringen av lagerhall ska klara naturvårdsverkets riktlinjer för 

industribuller som ligger 5 dB (A) ekvivalent ljudnivå lägre både natt, dagtid, vardagar och övrig tid än 

vad som regleras i Trioplasts tillstånd.  

Plankartan kompletteras med en precisering för användningsområdet industri som anger att det endast 

tillåts industri som inte är störande för omgivningen, detta motiveras under planbeskrivningen. En 

riskanalys har även tillförts planbeskrivningen där skyddsavstånd motiveras. Byggrätten inom 

planområdet justeras och begränsas även för att i huvudsak möjliggöra tänkt utbyggnad. 

Plankartan kompletteras med utfartsförbud längs med Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig.  

Plankartan justeras så att del av vägområdet för Fjugesta Letstig undantas från planen.  

Planbeskrivningen kompletteras med information om att en arkeologisk utredning kan behöva utföras på 

platsen.  

Markavvattningsföretagen Fjugesta – Västerängens vattenavledningsföretag och Knistaån ges möjlighet 

att yttra sig över planen vid granskningsskedet.  

Planbeskrivningen kompletteras med information om att det finns en skyddsklassad art i närområdet 

samt en redogörelse för att detaljplaneförslaget kan påverka arten vid byggskedet. 

Planbeskrivningen kompletteras med ett särskilt skäl till varför kommunen inte ska vara huvudman för 

allmän platsmark inom planområdet.      

  

2. Lantmäteriet Örebro län  

Sammanfattning: 

Genomförandefrågor 

Lantmäteriet framför att eftersom kommunalt huvudmannaskap är huvudregeln måste man i planen ange 

särskilda skäl för att huvudmannaskapet ska vara enskilt. Detta saknas under rubriken 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap. 

När det är enskilt huvudmannaskap ska förvaltningen av dessa ordnas genom en 

gemensamhetsanläggning som bildas genom en lantmäteriförrättning. Vid förrättningen beslutar 

Lantmäteriet om vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen. Ska områdena vara 

allmän plats med enskilt huvudmannaskap bör det enligt Lantmäteriet under 

fastighetskonsekvensbeskrivningen framgå vilka fastigheter som ska ingå i en eventuell 

gemensamhetsanläggning. 
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Lantmäteriet anser även att det är olämpligt att ha en dagvattenanläggning för ett enskilt intresse på 

mark som ska förvaltas gemensamt. Man önskar att detta kan lösas på annat sätt.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen justeras så att kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.  

Detaljplanen justeras så att område för dagvattendamm istället anordnas på kvartersmark.     

 
3. Trafikverket 

Sammanfattning:  

Anslutningar 

Trafikverket anser att planen bör kompletteras med utfartsförbud längs med båda de statliga vägarna 

(Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig). Området närmast vägarna är markerade som prickmark vilket är 

en förutsättning för att Trafikverket inte ska motsätta sig planen.    

Vägområde 

Trafikverket framför att planområdet bör justeras så att det inte tar med vägområdet för Fjugesta Letstig 

i de norra delarna av planområdet. 

Övrigt 

Trafikverket påpekar att man tidigare framfört, i samband med granskningshandlingen för Fjugesta 5:2 

m.fl, att anslutningen mot Fjugesta Byväg bör utformas så att det inte skapas en fyrvägskorsning mot 

Trioplasts anslutning.   

Kommentar: 

Plankartan kompletteras med utfartsförbud längs med Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig.  

Plankartan justeras så att del av vägområdet för Fjugesta Letstig undantas från planen. 

Det är inte säkert att anslutningen från södra området i Fjugesta (inom detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl.) 

kommer anläggas. Den befintliga utfarten från Trioplast verksamhet får i nuläget prioriteras och bevaras 

därmed som en möjlig utfart i detaljplaneförslaget. 

  

4. Nerikes Brandkår  

Sammanfattning:  

Nerikes Brandkår har inget att erinra mot planförslaget.   
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5. Telia Sonera Skanova  

Sammanfattning:    

TeliaSonera Skanova önskar så långt som möjligt behålla befintliga anläggningar i sitt nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som kan uppkomma i samband med flytt. Om 

undanflyttningsåtgärder eller skydd av telekablar blir nödvändiga för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Man utgår ifrån att 

nödvändiga åtgärder till följd av planförslaget framgår av planhandlingarna.      

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. 

 
6. Vattenfall  

Sammanfattning:    

Vattenfall har två stycken 40 kV regionnätsledningar som är lokaliserade inom planområdet. Den ena 

ledningen sträcker sig som luftledning fram till transformatorstationen. Det är den ledningen som är 

lokaliserad närmast kvartersmarken. Den andra ledningen övergår från luftledning till markkabel inom 

planområdet.  

Minsta horisontella avstånd mellan yttersta fas och närmaste byggnadsdel är för denna typ av 

luftledning 5 meter enligt starkströmsföreskrifterna. Starkströmsföreskrifterna anger strikta avstånd 

avseende elsäkerheten. Utöver starkströmsföreskrifterna har Vattenfall ytterligare metrar mellan 

exempelvis byggnad och luftledning. Vattenfalls avstånd grundar sig på fler faktorer än 

starkströmsföreskrifterna.  

När det är fråga om industri och lokaler som inte är avsedda för stadigvarande vistelse är 10 meter 

mellan byggrätt och yttersta fasen på luftledningen acceptabelt inom planområdet. Om det är möjligt 

önskar Vattenfall ett markreservat (l) på mer än 10 meter, åt vardera håll från yttersta fas, inom 

kvartersmarken.  

För att åskådliggöra markkabeln önskar Vattenfall ett markreservat (u) på minst 4 meter inom 

kvartersmarken.  

Inom Vattenfalls rättighetsområde får inte markanvändningen förändras utan Vattenfalls medgivande. 

Det är exempelvis inte tillåtet med upplag, parkering etc. Om markägare/exploatör vill bedriva någon 

form av verksamhet i kraftledningarnas närhet är det Vattenfall som avgör om det är lämpligt eller ej. 
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Schaktning/Grävning 

Vattenfall redogör för specifika regler och riktlinjer gällande schaktning/grävning om det skulle bli 

aktuellt inom planområdet. Enligt Vattenfall får man inte ändra marknivån eller vidta annan åtgärd, t.ex. 

schaktning som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på person 

eller egendom. Man påpekar också att schaktning/grävning i ledningsrätts-/servitutsområde inte får ske 

utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande.  

Vattenfall påpekar att schaktning inte får ske inom ett avstånd av 10 meter från stolpar, stag och 

fundament i mark. Enligt Vattenfall får schaktning under en luftledning inte göras utan att det fastställts 

hur eventuella marklinor går så att dessa inte skadas samt att det klargörs vilka säkerhetsavstånd som 

gäller invid den aktuella luftledningen i samråd med Vattenfalls representant. Vid arbete i närheten av 

en ledning gäller ESA Entreprenör 2006, ESA E, varvid entreprenör skall inneha intyg avseende 

angiven ESA-utbildning.  

Enligt Vattenfall får schaktning/grävning vid förändring av markens nyttjande inte ske inom ett avstånd 

av 5 meter från befintlig markkabel om risk för skada föreligger på Vattenfalls anläggning. Allt arbete 

skall utföras enligt EBR-anvisningar i aktuell EBR-publikation avseende förläggning av markkabel. Vid 

arbete närmare än 2 meter till markkablar gäller att entreprenör skall inneha intyg avseende ESA-

utbildning "ESA - Entreprenör - ESA-E:06.  

Innan schaktning eller grävarbete påbörjas skall Vattenfall kontaktas avseende kabelanvisning. Detta 

skall ske minst fem arbetsdagar innan arbetena påbörjas. Vattenfalls representant anger i samråd med 

gräventreprenören hur arbetet skall bedrivas och i vilken omfattning handgrävning måste ske vid 

friläggning av markkablar. Vattenfalls representant, Elarbetsansvarig, anger vidare hur markkablar ska 

förläggas samt skyddas under och efter arbetet. Då markkablar frilagts skall föreskriftsenlig täckning 

och markering av markkablarna göras vid återfyllning. Detta för att undvika framtida kabelskador på 

grund av exempelvis sättning i marken. Vattenfalls representant skall vid friläggning av kablar ges 

möjlighet att utföra skärmmätning av berörda kablar före friläggning och innan skyddsfyllning får ske 

av kablar.  

Vattenfall framför slutligen att om deras markkabel eller luftledning skadas vid grävarbete är den som 

utför grävarbetet (entreprenören eller entreprenörens uppdragsgivare) skyldig att ersätta Vattenfall för 

de kostnader som uppstår i samband med reparation av skadan. Även kostnader som tredje man drabbats 

av på grund av att markkabel eller luftledning skadas kan bli aktuella. 

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.  
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Planen kompletteras med område för luftledning samt bestämmelse som reglerar att byggnader inte får 

uppföras i närhet till luftledning och markkabel.  

Planbeskrivningen kompletteras med information om att eventuella markarbeten (anläggande av 

dagvattendamm) bör kommuniceras med andra rättighetsägare inom planområdet.  

7. Bra kulturmiljö  

Sammanfattning:    

Företrädaren för bra kulturmiljö framför att det på grund platsens historia och tidigare funna 

fornlämningar i närheten finns anledning att tro att det kan finnas fornlämningar inom planområdet.   

Man anser att Fjugesta 4:45 bör ingå i planförslaget eftersom fastigheten påverkas av utbyggnaden.  

Det framförs att Fjugesta 4:45 och Fjugesta 4:47 är byggnader som enligt inventeringen till kommunens 

förslag till kulturmiljöprogram ska räknas som kulturhistoriskt värdefulla enligt PBL. Det anses att 

dessa fastigheter bör markeras med ett q och ges väldefinierade skyddsbestämmelser.  

Slutligen tycker företrädaren för bra kulturmiljö att en mening i planbeskrivningen ska ändras från 

”strax öster om planområdet finns en hembygdsgård, bestående av fem byggnader och diverse 

samlingsarv och allmogeföremål” till ”strax öster om planområdet finns en hembygdsgård som består av 

åtta ditflyttade byggnader”. Här driver Västernärkes hembygdsförening delar av sin verksamhet”.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.   

Planbeskrivningen kompletteras med information om att en arkeologisk utredning kan behöva utföras 

på platsen.  

Meningen om Västernärkes hembygdsförening justeras. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om karaktärsdrag gällande byggnaden på Fjugesta 

4:77.  

Området är utmarkerat som ett utvecklingsområde för industri i gällande översiktsplan för Lekebergs 

kommun. Att ange q-bestämmelser för byggnaden på Fjugesta 4:45 är inte aktuellt då fastigheten inte 

ska ingå i detaljplanen. Att ange q-bestämmelser för Fjugesta 4:77 skulle kunna medföra begränsningar 

för framtida industri- och verksamhetsutveckling i området.   

 
8. Sydnärkes miljönämnd  
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Sammanfattning:    

Sydnärkes miljönämnd har inget att erinra mot planförslaget.   

 
9. Trioplast Fjugesta AB 

Sammanfattning:    

Det framförs att Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” är upphävd.  

Trioplast framför att verksamhetens påverkan redan regleras utifrån miljöbalkens hänsynsregler och att 

det därför inte finns någon anledning till att införa en särskild bestämmelse som anger att enbart industri 

med begränsad omgivningspåverkan får tillåtas.  

Trioplast anser att naturområdet i de nordvästra hörnet av planområdet bör avsättas som industrimark, 

då det medför problem för trafikflödet i anslutning till den planerade utbyggnaden av fabriken. 

Alternativt anser man att naturområdet minskas så att den sydöstra delen klassas som industrimark.  

Man uppmärksammar att det planbeskrivningen framförs att det bedrivits gummiverksamhet på platsen 

vilket anses felaktigt. 

Det framförs avslutningsvis att Trioplast Fjugesta AB genomört en markundersökning som lämnats till 

kommunen år 2012. Av markundersökningen framgick att det inte fanns någon utbredd förorening inom 

Fjugesta 4:60.  

Kommentar: 

För att detaljplanen ska kunna genomföras måste vissa begränsningar göras (se Länsstyrelsens 

samrådsyttrande). Plankartan kompletteras med en precisering för användningsområdet industri som 

anger att det endast tillåts industri som inte är störande för omgivningen, detta motiveras under 

planbeskrivningen. En riskanalys har även tillförts planbeskrivningen där skyddsavstånd motiveras. 

Byggrätten inom planområdet justeras och begränsas även för att endast möjliggöra tänkt utbyggnad. 

Det nordvästra naturområdet är viktigt att bevara av olika anledningar. Det kan fungera avskiljande 

och bullerdämpande mot omgivningen och i synnerhet mot Lekebergsskolan. Naturområdet justeras 

dock något så att trafiksituationen kan lösas. 

De sydöstra delarna av planområdet justeras till industrimark.  

Planbeskrivningen rättas gällande den felaktiga informationen om en gummiverksamhet på Fjugesta 

4:60.  

 
10. Kultur- och bildningsnämnden  
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2016-10-17 

Sida 10 av 11 
 

Sammanfattning:    

Kultur- och bildningsnämnden (KUB) framför att barnperspektivet bör beaktas extra då det finns ett 

närliggande skolområde med elever i varierande åldrar och med olika förutsättningar gällande bland 

annat uppmärksamhet, fokus och överblick. 

Det framförs även att trafiksäkerhetsaspekter behöver uppmärksammas med anledning av närheten till 

skolområdet.  

KUB anser vidare att miljö gällande buller och utsläpp från industriområdet behöver kontrolleras.  

Slutligen framför man att man bör ta hänsyn till skolvägar, skolskjutstransporter och andra eventuella 

aktiviteter i området.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med information om närliggande skolverksamhet.  

Plankartan kompletteras med utfartsförbud längs med Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig, trafiken 

regleras alltså något vilket kan ge säkrare förutsättningar i området.  

Detaljplanen kompletteras med en precisering för användningsområdet industri som anger att det endast 

tillåts industri som inte är störande för omgivningen, detta motiveras under planbeskrivningen. En 

riskanalys har även tillförts planbeskrivningen där skyddsavstånd motiveras. Buller och föroreningar 

från verksamheten kommer redovisas. Byggrätten inom planområdet justeras och begränsas även för att 

i huvudsak möjliggöra tänkt utbyggnad. 

 

Förslag till revidering av detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs 

kommun, Örebro län. 

 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande ändringar är lämpligt att gå 

vidare med förslaget: 

 

 Plankartan kompletteras med en precisering för användningsområdet industri som anger att det 

endast tillåts industri som inte är störande för omgivningen, detta motiveras under 

planbeskrivningen. En riskanalys har även tillförts planbeskrivningen där skyddsavstånd 

motiveras. Byggrätten inom planområdet justeras och begränsas även för att i huvudsak 

möjliggöra tänkt utbyggnad. Buller och föroreningar från verksamheten kommer redovisas.  

 

 Plankartan kompletteras med utfartsförbud längs med Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig.  
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2016-10-17 

Sida 11 av 11 
 

 Plankartan justeras så att del av vägområdet för Fjugesta Letstig undantas från planen.  

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att en arkeologisk utredning kan behöva 

utföras på platsen.  

 

 Markavvattningsföretagen Fjugesta – Västerängens vattenavledningsföretag och Knistaån ges 

möjlighet att yttra sig över planen vid granskningsskedet.  

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att det finns en skyddsklassad art i 

närområdet samt en redogörelse för att arten eventuellt kan påverkas under byggskedet. 

 

 Planbeskrivningen justeras så att kommunen är huvudman för allmän platsmark inom 

planområdet. 

 

 Planen kompletteras med område för luftledning samt bestämmelse som reglerar att byggnader 

inte får uppföras i närhet till luftledning och markkabel.  

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att en arkeologisk utredning kan behöva 

utföras på platsen.  

 

 Meningen om Västernärkes hembygdsförening justeras. 

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om karaktärsdrag gällande byggnaden på 

Fjugesta 4:77.  

 

 Det nordvästra naturområdet avgränsas något för att tillgodose trafiksituationen. De sydöstra 

delarna av planområdet justeras till industrimark.  

 

 Planbeskrivningen rättas gällande den felaktiga informationen om en gummiverksamhet på 

Fjugesta 4:60.  

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om närliggande skolverksamhet.  

 

 

  

    

 

 

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning 

Jonas Kinell   Ove Sahl    

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl. 

Granskningshandling
December 2016

PLANBESKRIVNING 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett planområde. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, 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
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

BAKGRUND
Sydnärkes byggförvaltning har fått en ansökan om förhandsbesked för uppförande av 
verksamhetsbyggnad/lager på fastigheten Fjugesta 4:61. Innan ytterligare verksamheter 
kan etableras har det bedömts att området bör detaljplaneläggas. Efter beslut i 
Kommunstyrelsen (2014-04-08) beställdes en ny detaljplan för fastigheten 4:61. 
Sydnärkes byggförvaltning har fått uppdraget att detaljplanelägga området. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och 
möjliggöra för ett samlat industri/verksamhetsområde i de södra delarna av Fjugesta. 

PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för 
detta är uppfyllda. 

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

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

Läge och omfattning
Planområdet är beläget söder om Fjugesta, precis i anslutning till tätorten, och omfattar 
ungefär 3,5 hektar. Planområdet ramas in av Fjugesta Byväg i de västra delarna och 
Fjugesta Letstig i norr. I de östra delarna gränsar planområdet till en del utspridd 
bebyggelse och söderut finns jordbrukslandskapet.  

Markägoförhållanden
Planområdet berör tre fastigheter. Fjugesta 4:60 och Fjugesta 4:61 ägs av Trioplast AB. 
Fjugesta 4:77 är i privat ägo.   

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014)
I översiktsplanen framgår det inom planområdet ska ske en fortsatt utveckling 
av industriområdet och att det är en av de platser i Fjugesta där nyetablering av 
verksamheter ska prioriteras. Gällande industriområdenas utveckling nämns även i 
översiktsplanen att mindre verksamheter många gånger kan kombineras i närhet till 
boende men att det i så fall ska tillämpas med hänsyn till den omgivningspåverkan som 
det kan medföra i respektive fall.    

Bild: Planområdets ungefärliga avgränsning
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Detaljplaner
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan.

I de norra delarna angränsar planområdet till en detaljplan:

• Ändring av stadsplan för del av Fjugesta, kv tegelslagaren, folkskolan m.fl. 
(antagen 1955-07-15)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för industri som inte är störande för omgivningen och 
verksamheter. 

Industri tillämpas för områden med all slags produktion, lagring och annan hantering av 
varor. De kontor, personalutrymmen och liknande som behövs för industriverksamheten 
inräknas. I planbestämmelserna specifiseras ändamålet som småindustri som inte 
är störande för omgivningen. Den plastbearbetande industri som Trioplast bedriver 
på platsen idag bedöms utgöras av en typ av industri som inte är störande för 
omgivningen, den har begränsad omgivningspåverkan. Den utveckling och expansion 
som detaljplanen möjliggör begränsas till att utgöra liknande omgivningspåverkan som 
finns idagsläget. 

Detaljplanen reglerar även efter ändamålet verksamhet. Verksamheter tillämpas för 
områden med service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med 
skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad 
omgivningspåverkan.    

I de nordvästra delarna av planområdet bevaras ett befintligt grönområde genom 
användningen natur.   

Riksintresse och fornlämningar
En del av planområdet ligger inom drumlinområdet som enligt 3 kap 6 § miljöbalken 
(MB) berör riksintresset för kulturmiljön. Drumlinområdet är ett odlingslandskap som 
kännetecknas av en speciell topografi med drumlinåsar. Landskapet och dess spår av 
olika tiders mark- och bebyggelseanvändning är geologiskt och biologiskt värdefull 
miljö men i synnerhet innehar drumlinområdet höga kulturvärden. Drumlinområdet 
består av ett rikt inslag av fornlämningar, herrgårdar, torpbebyggelse och byar med 
utskiftad bebyggelse. Drumlinområdet är ett så kallat samrådsområde som innefattas 
av särskilda bestämmelser om samråd med Länsstyrelsen vid nybyggnation och 
renovering och byggnader.  

Planområdet ligger i närheten av drumlinområdet vid Hackvad som enligt 3 kap 
6 § MB berör riksintresset för naturvård. Drumlinområdet vid Hackvad har stor 
formrikedom och är ett av landets främsta exempel när det gäller denna typ av 
landskap. Drumlinerna ligger utsträckta som flackt vävda kullar i isrörelsens riktning. 
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Materialet i drumlinernas mark ger goda förutsättningar för odling och jordbruk men 
har även en gynnande effekt på floran och insektslivet.

Detaljplaneförslaget bedöms inte påverka riksintressena för kulturmiljön och naturvård 
negativt.
 
Det finns inga registrerade fornlämningar inom området. Däremot är planområdet 
beläget inom och i anslutning till den äldre bytomten för Fjugesta by. I närheten finns 
kända förhistoriska gravar. Det kan finnas behov av att utföra en arkeologisk utredning 
på platsen. Denna bekostas av den som vill utföra de aktuella åtgärderna.  

Strax öster om planområdet finns en hembygdsgård som består av åtta ditflyttade 
byggnader. Här driver Västernärkes hembygdsförening delar av sin verksamhet.  

Mark och vegetation
Planområdet består delvis av hårdgjorda asfalterade och bebyggda ytor. Det finns 
visserligen även oexploaterad mark som är gräsbeklädd med inslag av träd och 
buskage. 

I de nordvästra delarna av planområdet finns det en träddunge med en del vegetation 
och buskage. Detta grönområde utgör bland annat en avskiljande och delvis 
bullerdämpande funktion mellan industriområdet och omgivningen, i synnerhet mot 
Lekebergsskolan. Grönområdet bevaras genom användningsområdet natur. 

Bild: Funktioner inom och i närheten av planområdet.
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I de östra delarna av planområdets gräns rinner Lillån. I anslutning till Lillån 
möjliggörs anläggandet av en dagvattendamm. Detta regleras genom planbestämmelsen 
dagvatten. Dagvatten från området kan avledas till dagvattendammen för fördröjning 
innan det leds vidare till Lillån.      

Naturvård
Eventuell utbyggnad som möjliggörs genom detaljplanen skulle kunna påverka en 
skyddsklassad art som finns i närområdet. I samband med byggskedet (beroende på när 
på året det inträffar) bör hänsyn tas till detta.   

Geotekniska förhållanden
Enligt den geologiska jordartskartan består planområdet uteslutande av lera och morän.

I Fjugesta tätort finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken inom 
planområdet också kan innehålla förhöjda radonförekomster. Av denna anledning har 
plankartan infogats med en planbestämmelse som anger att byggnader måste uppföras i 
radonsäkert utförande.   

Några vidare undersökningar av marken inom planområdet bedöms inte erforderliga i 
detta skede. Marken bedöms ha god bärighet.   

Risk för ras- och skred
Längs med den östra gränsen av planområdet finns det utpekade ytor för ras- och 
skredrisk. Enligt planförslaget får inga byggnader uppföras inom dessa markområden.     

Bild: Kraftledningar som berör planområdet.
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Verksamhetsbeskrivning
Området har ursprungligen utgjorts av jordbruksmark men under 1930-talet uppfördes 
ett mejeri på fastigheten Fjugesta 4:60. När mejeriverksamheten lades ner i slutet 
av 1960-talet har det bedrivits tillverkning av plastfilm samt fyllning av kemiska 
produkter i konsumentförpackningar på Fjugesta 4:60. Idag bedriver Trioplast AB 
plastbearbetande industri på fastigheten. 

Föroreningar
LA Geo Miljö AB genomförde 2012 en översiktlig miljöteknisk mark- och 
grundvattenundersökning i området kring verksamhetslokalerna för Trioplast AB. 
Flertalet uttagna jordprov visade vid tidpunkten mycket låga föroreningsnivåer, i nivå 
med naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning. I en av provpunkterna 
noterades dock förhöjda halter metaller med barium, koppar, bly och zink vilka 
överstiger naturvårdsverkets generella riktlinjer för mindre känslig markanvändning. 
Det konstaterade förorenande tunna skiktet med slagg har bedömts utgöra liten 
omfattning vilket totalt sett innebär låga föroreningshalter i området. 

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns industrilokaler för Trioplast AB. Bebyggelsen är i varierande 
höjd från en till tre våningar. Det finns även tillhörande lokaler och avvikande 
byggnadsdelar som exempelvis förrådsutrymmen och silosar. Bebyggelsens 
fasadmaterial utgörs i huvudsak av puts och plåt. 

Bild: Vägar i anslutning till planområdet.
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Bild: Illustrationsplan över området. Bilden ger ett exempel på möjlig expansion och utveck-
ling i området. 

Inom planområdet finns även en del bebyggelse på Fjugesta 4:77 i form av en äldre 
byggnad i två plan med rosa puts och valmat sadeltak samt ett senare tillkommet garage 
i liknande kulör.

Huvudbyggnaden på Fjugesta 4:77 är i funktionalistisk prägel och uppfördes troligtvis i 
samband med att Fjugesta mejeri byggdes i slutet av 1930-talet.     

Planerad bebyggelse
Detaljplanen möjliggör en utökad bebyggelse för industri som inte är störande för 
omgivningen samt för verksamheter. Det möjliggörs två byggrätter. Byggrätterna 
är anpassade efter befintlig bebyggelse. Det ges dock möjlighet till viss expansion i 
anslutning till befintlig byggnad för Trioplast. Trioplast planerar att bygga en lagerlokal 
som angränsar till den befintliga byggnaden (se illustrationsskiss). Här möjliggörs en 
högsta byggnadshöjd på 16 meter och krav om att byggnad ska uppföras i radonsäkert 
utförande.  

Fastighet Fjugesta 4:77 ingår inom planområdet. Byggnaden är registrerad som 
hyreshus, bostad och lokal men föreslås i detaljplanen regleras som verksamhet.  
  
Säkerhetsrisker
Planområdet genomkorsas av kraftledningar av varierande styrka. Vattenfall har två 
stycken 40 kV regionnätsledningar lokaliserade inom planområdet. Det finns ytterligare 
luftledningar som avger omkring 55 kV. Även markkablar finns inom planområdet.  
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Om byggnader är placerade för nära kraftledningar kan det innebära en risk att 
någon eller något kommer till skada. Enligt elsäkerhetsverkets avståndsregler 
ska det horisontella avståndet mellan en ledning för högst 55 kV och närmsta 
byggnadsdel vara minst fem meter. Vid högre spänningsnivåer inom detaljplanelagt 
område ska säkerhetsavståndet mellan byggnadsdel och ledning vara minst tio 
meter. För parkeringsplatser ska det horisontella avståndet mellan ledningen och 
parkeringsplatsens närmaste ytterkant vara minst fem meter vid högst 55 kV och minst 
tio meter vid högre spänning.

Vattenfall har även egna krav på skyddsavstånd som grundar sig på fler faktorer 
än starkströmsföreskrifterna. Gällande industri och lokaler som inte är avsedda för 
stadigvarande vistelse accepteras 10 meter mellan byggrätt och yttersta fasen på 
luftledningen.  

Kraftledningarna som passerar genom planområdet medför att vissa begränsningar är 
nödvändiga. Två kraftledningar närmast Trioplast industrilokaler ska förläggas under 
mark och monteras ned. Området inom zonen där kvarstående kraftledningar finns 
markeras som område vilket reserveras för luftledningar. Därtill är marken begränsad 
med ”prickad mark” vilket innebär att byggnader inte kan uppföras i direkt anslutning 
till kraftledningarna. 

Vattenfalls markkabel finns belägen i de nordöstra delarna av planområdet, 
detta område har försetts med ”prickad mark” där byggnader inte får uppföras. 
Lokaliseringen för markkabeln ingår dessutom i huvudsak inom markreservatet för 
luftledning.   

Bild: Ungefärliga avstånd till närmsta bostäder
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En dagvattendamm föreslås i de östra delarna. Markarbeten som kan bli aktuella i 
planområdet bör kommuniceras med andra rättighetsägare inom planområdet så att det 
försäkras att luftledningar eller markkablar inte skadas.     

Gator, trafik och parkering
Planområdet omgärdas av Fjugesta Byväg, Fjugesta Letstig och Länsväg 564. Fjugesta 
Letstig leder in mot Fjugesta centrum. Fjugesta Letstig övergår till Länsväg 564 i 
östlig riktning. In- och utfart till planområdet finns i anslutning till verksamheterna vid 
Fjugesta Byväg. Det finns även en väg som angör planområdet i de norra delarna.

På plankartan ges förslag om var utfarter mot Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig 
ska finnas, i övrigt gäller utfartsförbud mot vägarna enligt detta förslag till detaljplan. 
I detaljplanen redogörs inte för hur vägar ska ordnas inom planområdet, detaljplanen 
öppnar således upp för olika lösningar. De befintliga vägarna skulle exempelvis kunna 
kvarstå i nuvarande utformning samtidigt som en ny infart är möjlig i de norra delarna 
av planområdet.

Buller och omgivningspåverkan (riskanalys)
Boverkets allmänna råd (1995) ”Bättre plats för arbete” är i stora delar inaktuell 
och även upphävd men anger trots allt en riktlinje för avstånd som kan erfordras för 
olika typer av verksamheter. Enligt Boverkets allmänna råd (1995) ”Bättre plats för 
arbete” är plastbearbetande industri en relativt tyst verksamhet där buller i huvudsak 
uppkommer från ventilationsfläktar och transporter till och från verksamheten. För 
plastbearbetande industri är ett rekomenderat skyddsavstånd enligt ”bättre plats för 
arbete” 200 meter, detta är dock en upphävd vägledning och en specifik bedömning 
måste göras från fall till fall.  

Nulägesbeskrivning
De närmast belägna bostäderna ligger mellan 35-40 meter från föreslagen byggrätt. 

Verksamheten för Trioplast har ett tillstånd som reglerar att man ska klara 45 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå vid bostäder nattetid, 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå dagtid vardagar 
och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå övrig tid. Genom periodiska undersökningar mäter 
man bullernivåerna som alstras från verksamheten. Vid de senaste mätningarna, som 
genomfördes av Miljöassistans AB den 23 augusti 2016, överskreds bullervärdena 
marginellt vid två av fyra mätpunkter (se utdrag ur mätrapport nedan). Genom 
ljuddämpande åtgärder i verksamhetslokalen ska man klara riktvärdena.  

Motivering av planförslagets skyddsavstånd 
Den befintliga plastindustrin kommer fortsatt att regleras utefter det tillstånd som 
Trioplast AB har. 

Den planerade nyetableringen av lagerhall som är tänkt att uppföras kommer behöva 
klara 40 dB (A) ekvivalent ljudnivå vid bostäder nattetid, 50 dB (A) ekvivalent 
ljudnivå dagtid vardagar samt 45 dB (A) evivalent ljudnivå övrig tid. Den planerade 
lagerhallen bedöms inte komma att alstra särskilt höga bullernivåer. Byggrätten regleras 
genom industri som inte får vara störande för omgivningen och genom verksamheter. 
Eftersom det främst ska lagras olika föremål i den planerade nybyggnationen bör 
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eventuella bullernivåer klara naturvårdsverkets krav. Därtill kan en lagerhall fungera 
bullerdämpande mot delar av omgivningen då den möjliggörs i direkt anslutning mot 
befintlig byggnad för Trioplast AB där den plastbearbetande verksamheten bedrivs och 
varifrån bullret i huvudsak alstras. 

Planförslaget bör visserligen betraktas ur det scenario som innebär största möjliga 
omgivningspåverkan. Den största omgivningspåverkan som planförslaget möjliggör 
är det scenario där all byggrätt utnyttjas genom utbyggnad av industrilokaler. 
Tillkommande industri får inte vara störande för omgivningen och måste klara 40 dB 
(A) ekvivalent ljudnivå vid bostäder nattetid, 50 dB (A) ekvivalent ljudnivå dagtid 
vardagar samt 45 dB (A) ekvivalent ljudnivå övrig tid gentemot närmsta bostäder. 

Planförslaget medger, precis som idagsläget, ett skyddsavstånd på 35-40 meter till 
närmsta bostäder. Skyddsavstånden bedöms emellertid som tillräckliga eftersom 
planförslaget medger industri som inte får vara störande för omgivningen och 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Helhetsbedömningen är att 
detaljplaneförslaget inte medför någon betydande omgivningspåverkan.   

Bild: Resultat från mätrapport (utförd av Miljöassistans AB)
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Trafikbuller
Gällande trafikbuller har en översiktlig beräkning gjorts i appen Nordic Road Noise, 
framtagen av Tyrens AB. Utifrån trafikverkets trafikflödeskartor visar beräkningen att 
vägarna kring planområdet idag alstrar mellan 49-57 dBA ekvivalent ljudnivå gentemot 
de bostäder som är belägna i närhet till planområdet. Enligt regeringens förordning 
om trafikbuller 2015:216 bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad samt en ekvivalent ljudnivå på 50 
dBA vid en uteplats om en sådan ska anordnas (maximalt 70 dBA vid uteplats). 

Detaljplanens förslag kan ge upphov till en marginell ökning av trafikbuller genom 
utökad trafik till och från området. Det finns en del närliggande bostäder som påverkas 
av buller i området. Bedömningen är dock att nya verksamhetslokaler som kan komma 
att etableras på Fjugesta 4:61 inte kommer resultera i att förhållandena gällande 
trafikbuller i området förändras i någon större utsträckning.  

Dagvatten
Dagvattnet leds idag ut från fastigheterna i området direkt ut till recipienten som 
är Lillån som passerar vid planområdets östra gräns. Dagvatten kan med fördel 
omhändertas inom planområdet genom LOD-anläggningar. Vattnet sedimenteras och 
renas i marken och sedemera fördröjs det innan det når recipienten. I de östra delarna 
av planområdet ges plats för en dagvattendamm som kan omhänderta dagvattnet i 
området innan det rinner vidare till Lillån. 

Markavvattningsföretag
Detaljplanen berör två markavvattningsföretag, Fjugesta - Västerängens 
vattenavledningsföretag av år 1940 och Knistaån. Vid anläggnde av hårdgjorda ytor 
och bebyggelse finns risk för ökade flöden till företagens diken. Vatten som avleds från 
ett detaljplanelagt område klassas som avloppsvatten enligt miljöbalken, 9 kap 2 §. I 
lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet finns i 3 kap. 5-8 §§ 
bestämmelser om avledande av avloppsvatten till markavvattningsdiken. 

Inom de aktuella markavvattningsföretagen har det tidigare skett en del 
fastighetsregleringar och förändringar av diken i förhållande till vad som beslutats 
vid företagens tillkomst. Det finns således troligen skäl för en omprövning av mark-
avvattningsföretagen. Kommunen behöver verka för att markavvattningsföretagens 
tillstånd anpassas till de rådande förhållandena på platsen.     

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Ett genomförande av detaljplanen skulle innebära att det befintliga industriområdet 
säkerställs framöver och ges förutsättningar att expandera. Eftersom marken delvis 
redan är bebyggd skulle det inte resultera i att områdets karaktär förändras i någon 
större utsträckning. Planförslaget kan innebära en viss ökning av trafikbuller i 
närområdet men i övrigt är helhetsbedömningen att planförslaget inte resulterar i några 
större förändringar och därmed inte heller i någon betydande omgivningspåverkan. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande. 
Samråd: Våren 2016
Granskning: Hösten 2016
Antagande: Vintern 2017
Laga kraft: Våren 2017

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

Värme och el
Planområdet är anslutet till befintliga el- och fjärrvärmenät. 

Brandvatten
Brandvattenförsörjningen i området ska anpassas till gällande riktlinjer. Om 
brandvattentillgång behöver utökas ska fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för 
att tillgodose behovet. 

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är tio år från den dag då planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Lekebergs kommun ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman 
för allmän platsmark inom planområdet. 

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av fastighetsägaren till Fjugesta 4:61. Kostnaderna 
regleras genom detaljplaneavtal. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Detaljplanen 
i sig innebär inga fastighetsrättsliga förändringar men vid en förrättning kan 
fastighetsindelningen förändras. Fastighetsbildning kommer kunna ske i enlighet 
med föreslagen markanvändning när detaljplanen vunnit laga kraft. Genom 
lantmäteriförrättning kan exempelvis Fjugesta 4:60 och Fjugesta 4:61 sammanföras till 
en fastighet.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell     Hikmet Hrustanovic
Planarkitekt     Stadsarkitekt

Ove Sahl
Förvaltningschef
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Detaljplan beteckning

Aktivitet Datum  Ansvar Klart

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Tidsperiod samråd

Samrådsutskick och annons    
(i vissa fall )
Överlämning av 
samrådsyttrande

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Tidsperiod granskning

Granskningsutskick och annons

Överlämning av 
granskningsyttrande

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Underrättelse*

KF**

Besvärshänvisning***

Laga kraft (3v efter justering)

Annons

Ansvarig handläggare Kommunsekreterare

Tidplan Detaljplaneprocess

Diarienummer

Version 2012-01-16

Handläggare Sydnärkes byggförvaltning Kommunsekreterare

Sa
m

rå
d

G
ra

ns
kn

in
g
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ga

 k
ra

ft
A

nt
ag

an
de
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Delmoment 1 
- Annons. Det är enbart aktuellt att annonsera samråd vid planer som innebär en större påverkan för 
befolkningen. 
  
- Samråd. Kom ihåg att ge sekreteraren en fullständig sändlista. 
 

Delmoment  2
- Utställning. Kom ihåg att ge sekreteraren en fullständig sändlista. 
  
 

Delmoment  3
* Underrättelse. Efter kommunstyrelsens beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta planen ska de 
personer som lämnat in yttranden men ej fått sina synpunkter tillgodosedda underrättas om detta samt att 
planen skickas till kommunfullmäktige för antagande. Detta ska göras så att personerna kan kommunicera 
med de förtroendevalda och försöka påverka dem om de så önskar.  
  
** Efter Kommunfullmäktiges beslut ska det skickas till Länsstyrelsen samt till ansvarig handläggare för 
planen på Sydnärkes byggförvaltning.  
  
*** Efter kommunfullmäktiges beslut ska en besvärshänvisning skickas ut till de personer som nämns ovan 
för att beredas tillfälle att överklaga kommunfullmäktiges beslut. 
 

Delmoment  4
- Laga kraft. Tre veckor efter kommunfullmäktiges protokoll har justerats har beslutet vunnit laga kraft 
förutsatt att ingen anmälan har inkommit. Detta ska annonseras. 
  
 

Bilaga
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

1 Lagenligt skyddad natur      
Kommer projektet ge inverkan på:

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

b Natura 2000-område  

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

b Område av riksintresse för kulturminnesvård

c Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet 

3 Högt naturvärde      
a Område som bedömts ha högt regionalt 

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

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

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

känsligt (kommunens översiktsplan)

5 Skyddsområde för vattentäkt

a Inre skyddsområde

b Yttre skyddsområde

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

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

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

Behovsbedömning - Checklista för detaljplan

 1 (7)
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

7 Mark        
Kommer projektet att orsaka:

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

b skada eller förändring av värdefull geologisk 
formation

c risk för erosion

d förändrade sedimentsförhållanden i vattendrag, 
sjö eller havsområde

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

8 Luft och klimat        
Kommer projektet att orsaka:

a väsentliga luftutsläpp eller försämring av 
luftkvalitén

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

c obehaglig lukt

8.1 Områdets lokalklimat:

a kalluftssjö

b dåliga vetilationsförhållanden

c risk för besvärande vind

d dåliga ljusförhållanden

e övrigt

9 Vatten       
Kommer projektet att orsaka:

a
förändring av grundvattenkvaliteten

 2 (7)
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

b förändring av flödesriktningen för grundvattnet

c minskning av vattentillgången i yt- eller 
grundvattentäkt/brunn

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

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

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

g att vattendom erfordras

h att gamla dikningsföretag påverkas

10 Vegetation        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändringar i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya växtarter

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

11 Djurliv        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändring i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya djurarter

d barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

e  försämring av jaktmarker

 3 (7)

Page 130 of 293



Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

f försämring av fiskevatten

12 Buller och vibrationer        

Kommer projektet att orsaka:

a ökning av nuvarande bullernivå

b störningar i form av vibrationer

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

13 Ljus och skarpt sken        
a Kommer projektet att orsaka nya ljussken som 

kan vara störande (bländande)

14 Mark- och vattenanvändning        

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

a nuvarande

b planerad

15 Hälsa och säkerhet        

Kommer projektet att orsaka:

a explosionsrisk

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

c risk för att människor utsätts för 
elektromagnetiska 
fält

d risk för hälsofara inklusive mental hälsa

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

f försämring för rörelsehindrade

g farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar

 4 (7)
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

16 Landskapsbild        

Kommer projektet att:

a försämra någon vacker utsikt eller landskapsbild

b skapa för allmänheten obehaglig landskapsbild

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

17  Rekreation , rörligt friluftsliv        

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

18 Kulturmiljö        

Kommer projektet att påverka:

a värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning 
till verksamhetsområdet

b fornlämningar

c kulturmiljön positivt i något avseende

d sammanhängande kulturmiljöer genom att skilja 
dem åt

19 Transporter/Kommunikationer        

a Kommer projektet att ge upphovtill betydande 
ökning av fordonstrafik

20 Naturresurser        

Kommer projektet att innebära:

a avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar 
naturresurs

b att mål och riktlinjer i grushållningsplanen 
motverkas

21 Miljöpåverkan från omgivningen        

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

 5 (7)
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

22 Långsiktiga miljömål        

Finns det risk att projektet strider mot:

a centrala miljömål

b regionala miljömål

c lokala miljömål

23 Kretslopp        

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

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

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

c Minskas eller skadas naturens mångfald

d Är resursomsättningen ineffektiv/ökar 
resursslöseriet

24 Additiva effekter        
a Har projektet effekter som var för sig är 

begränsade med tillsammans kan vara 
betydande

25 Kommunalt VA och värme        

Kommer projektet att anslutas till kommunalt:

a vatten

b avlopp

c fjärrvärme
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Sammanfattning

Ort Datum

Namn

Titel

 7 (7)

Page 134 of 293



Gällande fastighetsförteckning för detaljplan för 
Fjugesta 4:61 m.fl. Lekebergs kommun

Observera att det i bifogad fastighetsförteckning framgår att Fjugesta 
4:7 och Fjugesta 4:8 är fastigheter inom planområdet vilket inte 
stämmer. Planområdet har begränsats något sedan beställningen av 
fastighetsförteckningen vilket således medfört att Fjugesta 4:7 och 
Fjugesta 4:8 istället ligger strax utanför planområdet. Därtill ägs 
Fjugesta 4:61 numera av Trioplast Fjugesta AB.     
   

Eventuella frågor ställs till ansvariga handläggare:

Jonas Kinell     Hikmet Hrustanovic
Planarkitekt     Stadsarkitekt
0583-820 80     0583-820 46
jonas.kinell@sydnarkebygg.se  hikmet.hrustanovic@sydnarkebygg.se

Information
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Fjugesta 2016-11-17
Dnr KS 16-85

Till berörda enligt sändlista

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl.

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun får härmed meddela att förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m fl. är ute på 
granskning.

Tid: 20 december 2016 – 10 januari 2017 

Plats: Kommunhuset, receptionen, Bangatan 7 Fjugesta
Kommunens hemsida: www.lekeberg.se
Sydnärkes Byggförvaltnings hemsida: www.sydnarkebygg.se

Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra för ett samlat 
industri/verksamhetsområde i de södra delarna av Fjugesta.   

Planområdet är beläget söder om Fjugesta, precis i anslutning till tätorten, och omfattar ungefär 3,5 hektar. Planområdet 
ramas in av Fjugesta Byväg i de västra delarna och Fjugesta Letstig i norr. I de östra delarna gränsar planområdet till en 
del utspridd bebyggelse och söderut finns jordbrukslandskapet. 

Synpunkter på detaljplanen skall framföras skriftligt senast den 14 april 2016 till:

Lekebergs Kommun  
Kommunstyrelsen
Bangatan 7
716 81 Fjugesta 

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 
senare överklaga beslutet. 

Upplysning till berörda fastighetsägare inom markavvattningsföretag. Genom att Lillån passerar 
planområdet berör detaljplanen två markavvattningsföretag; Knistaåns markavvattningsföretag och Fjugesta 
– Västerängens vattenavledningsföretag av år 1940. Markavvattningsföretagen (vilket i det här fallet innebär 
de fastigheter som berörs av markavvattningsföretagen) har rätt att informeras och få möjligheten att yttra sig 
över detaljplaneförslaget. 

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun.

Eventuella frågor kring detaljplanen besvaras av: 
Jonas Kinell, planarkitekt, tel. 0583-820 80, e-post: jonas.kinell@sydnarkebygg.se, 
Hikmet Hrustanovic, stadsarkitekt, tel. 0583-820 46, e-post: hikmet.hrustanovic@sydnarkebygg.se
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Nedan förtecknade fastigheter har erhållit underrättelse om förslag till detaljplan för 
Fjugesta 4:61 m.fl. i Lekebergs kommun.

Fastighet Ägare
Fjugesta 4:60 Trioplast Fjugesta AB

Box 30
716 21 Fjugesta

Fjugesta 4:61 Trioplast Fjugesta AB
Box 30
716 21 Fjugesta

Fjugesta 4:7

Fjugesta 4:8

Stig Lennart Persson
Fjugesta Bygård
716 92 Fjugesta
Stig Lennart Persson
Fjugesta Bygård
716 92 Fjugesta

Fjugesta 1:9

Fjugesta 4:45

Fjugesta 4:57

Fjugesta 4:77

Fjugesta 5:2

Fjugesta 18:1

Högen 1:5

Bo Gunnar Birger Pettersson
Övre Gysta 5351
716 92 Fjugesta
Bo Soting
Kyrkvägen 11
716 30 Fjugesta
Stig Lennart Persson
Fjugesta Bygård
716 92 Fjugesta
Vårbo Förvaltnings AB
C/0 Lars-Göran Asplund
Bangatan 26
716 31 Fjugesta
Lekebergs Kommun
716 31 Fjugesta
Lekebergs Kommun
716 31 Fjugesta
Thomas Erikssson
Högan Högalund
716 91 Fjugesta

Högen 1:6

Högen 1:7

Högen 1:12

Väster-Närkes
Hem bygdsförening
c/o Sören Klingneus
Södra Folkavi Backafall
716 92 Fjugesta
Per-Åke Rudin
Högan Björkliden
716 91 Fjugesta
Lena Rudin
Högan Björkliden
716 91 Fjugesta
Väster-Närkes
Hembygdsförening
c/o Sören Klingneus
Södra Folkavi Backafall
716 92 Fjugesta
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Nedan förtecknade fastigheter inom Knistaåns markavvattningsföretag har erhållit 
underrättelse om förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl. i Lekebergs kommun. 

Fastighet Ägare
Knista-Bo 1:1 Per-Erik Nilsson 
Knista-Bo 2:1 Boo Gård 1
Boängen 1:1 716 92 Fjugesta

Fjugesta 18:1
Fjugesta 6:10 Lekebergs kommun
Fjugesta 6:3 716 31 Fjugesta
Fjugesta 5:31
Berga 5:1

Fjugesta 6:3 Claes Gösta Sven Schneider
Berga 5:1 Berga Gård 
Magria 2:2 716 92 Fjugesta

Patrick Mellqvist
Knista-Bo 5:1 Knista-Bo norrängen

716 92 Fjugesta

Katarina Mellqvist
Knista-Bo 5:1 Knista-Bo norrängen

716 92 Fjugesta

Per Johan Roland Ericsson
Högen 1:4 Brinninge Gård 1

716 91 Fjugesta

Anna Erika Morell
Högen 1:4 Brinninge Gård 1

716 91 Fjugesta

Sven Ove Karlsson
Gysta 7:2 Knista By Lunne

716 92 Fjugesta

Per Johan Roland Ericsson
Knista S:1 Brinninge Gård 1

716 91 Fjugesta

Anna Erika Morell
Knista S:1 Brinninge Gård 1

716 91 Fjugesta

Sven Ove Karlsson
Knista S:1 Knista By Lunne

716 92 Fjugesta

Sven Ove Karlsson
Knista S:1 Knista By Lunne

716 92 Fjugesta

Per Johan Roland Ericsson
Knista S:2 Brinninge Gård 1

716 91 Fjugesta

Anna Erika Morell
Knista S:2 Brinninge Gård 1

716 91 Fjugesta
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Sven Ove Karlsson
Knista S:2 Knista By Lunne

716 92 Fjugesta

Sven Ove Karlsson
Knista S:2 Knista By Lunne

716 92 Fjugesta

Svenska Kyrkan
Tegelsta 1:1 Box 84 Egendomsnämnden

645 22 Strängnäs

Åke Lars-Göran Larsson
Nedra Östa 2:9 Nedra Östa 1104

716 92 Fjugesta

Lars Nilsson
Nedra Östa 3:4 Magria Norrgården 1021 A 

716 92 Fjugesta

Karl Ragnar Patrik Karlsson
Brånsta 1:2 Brånsta 3

716 92 Fjugesta

Karl Ragnar Patrik Karlsson
Brånsta 2:2 Brånsta 3

716 92 Fjugesta

Bengt Harald Adolfsson
Magria 1:2 Magria Norrgården 1026 A

716 92 Fjugesta

Gert Engholm
Magria 2:4 Hägergatan 5

692 36 Kumla

Lars-Åke Nilsson
Magria 1:5 Magria Norrgården 1021 A

716 92 Fjugesta

Fastighet Ägare

Tomas Eriksson
Högen 1:5 Högan Högalund

716 91 Fjugesta

Fjugesta 4:60 Trioplast Fjugesta AB
Fjugesta 4:61 Box 30

716 21 Fjugesta

Per Johan Roland Ericsson
Högen 1:4 Brinninge Gård 1

716 91 Fjugesta

Nedan förtecknade fastigheter inom markavvattningsföretaget Fjugesta – Västerängens 
vattenavledningsföretag av år 1940 har erhållit underrättelse om förslag till detaljplan för 
Fjugesta 4:61 m.fl. i Lekebergs kommun.
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Anna Erika Morell
Högen 1:4 Brinninge Gård 1

716 91 Fjugesta

Väster-Närkes Hembygdsförening
Högen 1:6 c/o Sören Klingneus
Högen 1:10 Södra Folkavi Backafall

716 92 Fjugesta

Per-Åke Rudin
Högen 1:7 Högan Björkliden

716 91 Fjugesta

Lena Rudin
Högen 1:7 Högan Björkliden 

716 91 Fjugesta

Fjugesta 4:2 Stig Lennart Persson
Fjugesta 4:7 Fjugesta Bygård
Fjugesta 4:8 716 92 Fjugesta

Bo Gunnar Birger Pettersson
Fjugesta 1:9 Övre Gysta 5351

716 92 Fjugesta

Gösta Urban Bergström
Riseberga Kloster 1:3 Riseberga Kloster 5011 

716 91 Fjugesta

Göran Nilsson
Löten 2:1 Löten Frötorp

716 91 Fjugesta

Göran Lindahl
Löten 1:5 Löten Bäckatorp

716 91 Fjugesta

Chatarina Lindahl
Löten 1:5 Löten Bäckatorp

716 91 Fjugesta

Ulf Harry Wallentin
Löten 1:2 Löten Frötorp

716 91 Fjugesta

Ulla Irén Margareta
Löten 1:2 Löten Frötorp

716 91 Fjugesta
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Nedan förtecknade har erhållit underrättelse om förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl. i 
Lekebergs kommun. 

Länsstyrelsen, Enheten Plan och kultur, 701 86 Örebro,
Lantmäteriet, Box 1200, 701 12 Örebro,
Trafikverket Region Mälardalen, Box 1140, 631 80 Eskilstuna
Nerikes brandkår, Box 33 600, 701 35 Örebro,
Fortum Distribution AB, Box 2087, 701 12 Örebro,
E.ON Elnät Sverige AB, Box 1422, 701 14 Örebro,
Telia Sonera, Nät och Produktion, Box 1253, 701 12 Örebro,
Kultur- och bildningsnämnden, Bangatan 7, 716 81 Fjugesta,
Vård- och omsorgsnämnden, Fjugesta, Bangatan 7, 716 81 Fjugesta
Handikapprådet Lekebergs kommun, Fjugesta, Bangatan 7, 716 81 Fjugesta
Teknik- och serviceavdelningen, VA, Ingemar Wennlöf, Bangatan 7, 716 81 Fjugesta
Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 Laxå,
 
Bra kulturmiljö i Örebro län, Kvistbro banvaktstuga, 716 93 Fjugesta,
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Protokoll 2016-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:10 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §196

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum för överklagan 2016-12-07 till och med 2016-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§196 - Detaljplan för Fjugesta 4:61 (KS 16-85)
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra för ett 
samlat industri/verksamhetsområde i de södra delarna av Fjugesta. Planområdet är beläget söder om 
Fjugesta, precis i anslutning till tätorten, och omfattar ungefär 3,5 hektar. Planområdet ramas in av 
Fjugesta Byväg i de västra delarna och Fjugesta Letstig i norr. I de östra delarna gränsar planområdet 
till en del utspridd bebyggelse och söderut tar jordbrukslandskapet vid.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl i Lekebergs kommun

2. skickar ut förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl i Lekebergs kommun på granskning enligt 5 
kap 18 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan Fjugesta 4:61, granskning - (37767)
 Samrådsredogörelse, Fjugesta 4:61, granskningshandling - (KS 16-85-18)
 Plankarta för Fjugesta 4:61 - (KS 16-85-1.3)
 Planbeskrivning Fjugesta 4:61 m.fl, granskningshandling - (KS 16-85-23)
 Tidplan detaljplaneprocess, Fjugesta 4:61 m fl, granskningshandling - (KS 16-85-20)
 Behovsbedömning, Fjugesta 4:61, granskningshandling - (KS 16-85-21)
 Information gällande fastighetsförteckning, Fjugesta 4:61, granskningshandling - (KS 16-85-

22)
 Fastighetsförteckning, Fjugesta 4:61, granskningshandling - (KS 16-85-24)
 Underrättelsebrev granskning Fjugesta 4:61, granskningshandling - (KS 16-85-25)
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Förlängning av folkhälsoavtal

§225

KS 15-465
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Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsen 2016-09-13

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

§ 188   Förlängning av folkhälsoavtalen januari-april 2017

Diarienummer: 16RS2685

Sammanfattning
Syftet med avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete är att genom långsiktig samverkan 
mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från 
hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa 
och livskvalitet.

Folkhälsoavtalen bygger på en länsgemensam modell. Folkhälsoavtalen har processats 
tillsammans med länets folkhälsoplan. Grunden i avtalen är gemensam men det finns 
särskilda skrivningar som varierar i länet utifrån lokala handlingsplaner, önskemål och 
behov av insatser. 

Prioriterade uppdrag i avtalen är att samverka för en god hälsoutveckling, angripa den 
ojämlika fördelningen av hälsa, verka för en god hälsa hos barn och ungdomar, verka för ett 
hälsosamt åldrande samt stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. 

I och med bildandet av Region Örebro län förlängdes folkhälsoavtalen 2016 i avvaktan på 
konstitutionering av ny samverkansorganisation, Region Örebro län och länets kommuner, 
utvärdering av folkhälsoavtal samt revidering av olika styrdokument.

Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2016-09-13, förlängning av folkhälsoavtalen
 Protokollsutdrag fokusberedning för folkhälsa § 15 Förlängning av folkhälsoavtal 

januari-april 2017

Yrkanden
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar 

att   erbjuda länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna samt 
Örebro läns bildningsförbund fyra månaders förlängning av länets folkhälsoavtal, till och 
med april 2017.

Skickas till
Länets kommuner
Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna
Örebro läns bildningsförbund

1 (1)
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Tjänsteskrivelse 2016-11-30 1 (1)

Dnr: KS 15-465

Tjänsteskrivelse – Förlängning av folkhälsoavtal

Ärendebeskrivning
Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Askersunds kommun, 
Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Örebro 
läns landsting tecknades 2012 att gälla t.o.m. 2015-12-31. 

På grund av bildandet av Region Örebro län och ansvarsfrågan inom regionen, 
beslutade kommunstyrelsen om en förlängning av dessa avtal t.o.m. 2016-12-31. 
Region Örebro län har nu inkommit med ett erbjudande om att förlänga avtalen 
ytterligare, t.o.m. 2016-04-30.

1.1 Genomsyrande perspektiv
Folkhälsoarbetet bedrivs i samverkan med Region Örebro län och övriga 
Sydnärkekommunerna för att nå ett maximalt utnyttjande av resurser inom området 
samt för att kunna hålla en hög kompetensnivå. Prioriterade områden är att,

 samverka för en god hälsoutveckling,

 angripa den ojämlika fördelningen av hälsa,

 verka för en god hälsa hos barn och ungdomar,

 verka för ett hälsosamt åldrande,

 Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Förlängning av folkhälsoavtalet innebär ingen förändring av de ekonomiska 
förutsättningarna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förlänger nuvarande folkhälsoavtal till och med 2016-04-30.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Bea Scherp
Kommundirektör Sydnärkes folkhälsoteam
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Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2017

§226

KS 16-640
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Tjänsteskrivelse 2016-12-06 1 (1)

Dnr: KS 16-640

Tjänsteskrivelse – Beslutsattestanter för 
kommunstyrelsen 2017
   

Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om och upprätta 
en förteckning över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.

1 Bakgrund
Den enda ändring som görs från aktuell förteckning är att Helen Ekman (ansvar 12) 
utses till ersättare istället för Anna Nilsson. Detta görs på grund av föräldraledighet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens 
verksamheter 2017. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGENS BESLUTSATTESTANTER ÅR 2017 
 
Kommundirektör har övergripande attesträtt för kommunstyrelseförvaltningens verksamheter. I kommundirektörens frånvaro har tillförordnad kommundirektör samma 
attesträttigheter som ordinarie kommundirektör. Kommundirektören har rätt att besluta om aktuella revideringar av föreliggande attestförteckning under året. 

ANSVAR BESLUTSATTESTANT ERSÄTTARE KOMMENTARER 

1 Tomas Andersson, Kommundirektör Peter Brändholm Vht 10071 ”Överförmyndare” är ersättare Sören Fagerstedt 

        

102 Birgitta Hultin, Folkvald revisor Bo Grimsell Revision 

        

104 Anna Bilock, Ekonomichef 
Inger Sundblad, Sandra Magnusson 
Jennie Ramberg, Gunilla Ljungstedt Tillgångs- och skuldslag 

        

11 Anna Bilock, Ekonomichef Inger Sundblad Ekonomichefen har övergripande attesträtt för ekonomiavdelningens verksamheter. 

        

12 Gustav Olofsson, Administrativ chef Helen Ekman Administrativa chefen har övergripande attesträtt för administrativa avdelningens verksamheter. 

        

13 Mats Turesson, Teknisk chef 
Stein-Tore Johnsen, Ingemar Wennlöf, 
Håkan Erlandsson 

* Tekniska chefen har övergripande attesträtt för Teknik- och serviceavdelningens verksamheter inkl VA-
verksamheten. 

        

132 Stein-Tore Johnsen, ingenjör Ingemar Wennlöf, Ingenjör Gator/vägar och belysning 

        

133 Håkan Erlandsson, Teknisk handläggare * Vägbidrag, Skogs- och naturvård, Fordonsförvaltning, Bilpool, 

        

136 Maria Vallgren-Eriksson, Måltidschef Anna Brorsson Måltidsverksamheten 

        

137 Håkan Erlandsson, Enhetschef service * Torg, Park o grönyta, Fastighetsskötsel 

    

138 Marie Helgesson, Enhetschef lokalvård * Lokalvård 

    

14 
Anna Andreasson, Näringslivs- och 
utvecklingschef  Näringslivsfrämjande åtg, Turism, Sannabadet 

    

15 Peter Brändholm, Personalchef Linda Calson Personalchefen har övergripande attesträtt för personalavdelningens verksamheter. 

        

152 Per Gustafsson, Enhetschef AME  
AMIs olika verksamheter, Feriepraktik 
Nyanlända invandrare, Integration 

        

732 Stein-Tore Johnsen, ingenjör Ingemar Wennlöf, Ingenjör VA-verksamheten 

        

89 Anna Bilock, Ekonomichef Inger Sundblad Finansförvaltningen 
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Protokoll 2016-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:10 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §201

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum för överklagan 2016-12-07 till och med 2016-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§201 - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2017 (KS 16-640)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om och upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2017 - (37983)
 Beslutsattestanter KS 2017 - (37927)
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Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun

§227

KS 16-91
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Tjänsteskrivelse 2016-12-12 1 (1)

Dnr: KS 16-91

Tjänsteskrivelse – Dokumenthanteringsplan för 
Lekebergs kommun
   

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, via revidering av arkivreglementet, 
att en gemensam dokumenthanteringsplan ska finnas för Lekebergs kommun. Detta 
istället för en dokumenthanteringsplan för varje nämnd inom kommunen.

1 Bakgrund
Arkivreglementet avgör hur många dokumenthanteringsplaner som måste finnas i 
kommunen. För att underlätta framtida revideringar och i det dagliga arbetet 
föreslog förvaltningen att kommunfullmäktige skulle revidera arkivreglementet och 
istället möjliggöra för en gemensam dokumenthanteringsplan.

Kommunfullmäktige beslutade att revidera sitt arkivreglemente för att möjliggöra för 
en gemensam dokumenthanteringsplan den 25 april 2016. 

Lekebergs kommun har under året köpt in en arkivarietjänst från Örebro kommun på 
20 % av en heltidstjänst. Denna arkivarie har tillsammans med respektive 
arkivredogörare tagit fram förslag till en gemensam dokumenthanteringsplan. 

2 Slutsats
Kommunstyrelsen antar den gemensamma dokumenthanteringsplanen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar gemensam dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson Anna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Protokoll 2016-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:10 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §202

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum för överklagan 2016-12-07 till och med 2016-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§202 - Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun (KS 16-
91)
Ärendebeskrivning
Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens antar dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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631bb4b1-e6cb-43a0-8540-248aa2ea941d.xlsx

2016-12-19 1112

Verksamhet Handlingsnamn Handlings-ID

Barn och ungdom Personakter 415

Barn och ungdom Anmälningar från polis, skola etc 416

Barn och ungdom Ärendeblad, journalblad 417

Barn och ungdom Utredningar om lämpligt familjehem,
kontaktfamilj/-person för barnet

418

Barn och ungdom Dokumentation av planering som rör
barnet, t.ex. vårdplaner,
behandlingsplaner, arbetsplaner

419

Barn och ungdom Beslut 420

Barn och ungdom Beslutsunderlag för placering 421

Barn och ungdom Överklaganden 422

Barn och ungdom Anmälan mot familjehem, resultat av
utredning och beslut

423

Barn och ungdom Avtal med föräldrar 424

Barn och ungdom Avtal om förordnande av
vårdnadshavare i annan kommun och
försörjningsansvar

425

Barn och ungdom Ansökningar om vård (till
förvaltningsrätt), med bilagor

426

Barn och ungdom Anmälningar om behov av vård (till
institutioner)

427

Barn och ungdom Eftergift av förälders
ersättningsskyldighet för barns vård i
ett annat hem än det egna

428

Barn och ungdom Korrespondens av betydelse i
ärendet

429

Barn och ungdom Korrespondens av
tillfällig/rutinmässig karaktär

430

Barn och ungdom Handlingar rörande underställning till
förvaltningsrätt

431

Barn och ungdom Yttrande till åklagare, tingsrätt etc. 432
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Barn och ungdom Yttranden enligt lagen om unga
lagöverträdare (LUL)

433

Barn och ungdom Ansvarsförbindelser, yttranden enligt
LUL

434

Barn och ungdom Domar, yttranden enligt LUL 435

Barn och ungdom Journaler med bilagor från hem för
vård eller boende

436

Barn och ungdom Personakt för
Familjehem/Kontaktperson

438

Barn och ungdom Ansökan om att bli familjehem 439

Barn och ungdom Ärendeblad, journalblad, personakt
för familjehem/kontaktperson

440

Barn och ungdom Utredning av familjehem,
kontaktfamilj/-person

441

Barn och ungdom Intervjuunderlag från familjehemmet 442

Barn och ungdom Beslut om vård/medgivande,
personakt för
familjehem/kontaktpersoner

443

Barn och ungdom Beslut om placering, personakt för
familjehem/kontaktpersoner

444

Barn och ungdom Avtal om ersättningar efter
vårdnadsöverflyttningar

445

Barn och ungdom Avtal, t.ex. med kontaktpersoner 446

Barn och ungdom Ansvarsförbindelser, personakt för
familjehem/kontaktpersoner

447
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Barn och ungdom Anmälan mot familjehem, utredning
och beslut

448

Barn och ungdom Ekonomiska uppgifter om
familjehemsersättning

449

Barn och ungdom Adoptionsutredningar 450

Barn och ungdom Ansökningar, adoptionsutredningar 451

Barn och ungdom Ärendeblad/journalblad,
adoptionsutredningar

452

Barn och ungdom Utredningar, adoptionsutredningar 453

Barn och ungdom Beslut, adoptionsutredningar 454

Barn och ungdom Handlingar rörande barnets ursprung,
adoptionsutredningar

455

Barn och ungdom Korrespondens av betydelse för
ärendet, adoptionsutredningar

456

Barn och ungdom Protokollsutdrag,
adoptionsutredningar

457

Barn och ungdom Uppföljningsrapporter,
adoptionsutredningar

458

Barn och ungdom Avtal om vårdnad, boende och
umgänge

459

Barn och ungdom Avtal, avtal om vårdnad, boende och
umgänge

460

Barn och ungdom Ärendeblad, journalblad, avtal om
vårdnad, boende och umgänge

461

Barn och ungdom Personakt, faderskap/föräldraskap 462

Barn och ungdom Underrättelse om nyfött barn,
faderskap/föräldraskap

463

Barn och ungdom Utredning, faderskap/föräldraskap 464

Barn och ungdom Medgivande, faderskap/föräldraskap 465

Barn och ungdom Övriga handlingar,
faderskap/föräldraskap

466

Barn och ungdom Arbetsmöte 467
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Barn och ungdom Statistik 468
Barn och ungdom Personakter hos utförare rörande

placerade barn
469

Barn och ungdom LSS-akter 470

Barn och ungdom Ansökan, LSS-akter 471

Barn och ungdom Inhämtade yttranden, LSS-akter 472

Barn och ungdom Läkarintyg, LSS-akter 473

Barn och ungdom Utredning, LSS-akter 474

Barn och ungdom Beslut, LSS-akter 475

Barn och ungdom Verkställighet, LSS-akter 476

Barn och ungdom Avtal, LSS-akter 477

Barn och ungdom Journal, LSS-akter 478

Barn och ungdom Överklagande, LSS-akter 479

Barn och ungdom Domslut, LSS-akter 480

Ekonomi Delårsrapport 83

Ekonomi Huvudbok 84
Ekonomi Bokslutsspecifikationer,

bokslutsbilagor
85

Ekonomi Bokslutsunderlag 86
Ekonomi Koncernbokslut 87
Ekonomi Årsredovisning 88

Ekonomi Attestförteckning 90
Ekonomi Kodplaner 91
Ekonomi Kommunbudget förutsättningar 92
Ekonomi Internbudget 93
Ekonomi Budgetunderlag 94
Ekonomi Debiteringsunderlag man.deb 112

Ekonomi Makuleringar av leverantörsfakturor 113
Ekonomi Integrationer Barnomsorgsavgifter 114
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Ekonomi Debiteringslistor, påförda avgifter 115

Ekonomi Påminnelselista 116
Ekonomi Inkassolista 117
Ekonomi Betalningsföreläggande 118
Ekonomi Långtidsbevakning 119
Ekonomi Avbetalningsplaner 120
Ekonomi Ramavtal gemensam

inköpssamverkan
129

Ekonomi Dagbokföring/Kassa 101
Ekonomi Bokföringsorder 102
Ekonomi Leverantörsfakturor på papper 103

Ekonomi Elektroniska leverantörsfakturor 104

Ekonomi Buntfaktura, utskriven lista 105

Ekonomi Makulerade kundfakturor 106
Ekonomi Bevakade betalningsuppdrag 107
Ekonomi Betalda betalningsuppdrag 108
Ekonomi Anläggningsreskontran 109
Ekonomi Dagjournal 110
Ekonomi Årsjournal 111
Ekonomi Verifikationer/fakturor 717
Ekonomi Underlag till Dagbokföring/Kassa, 777
Ekonomi Aktier, andelar 95
Ekonomi Borgensförbindelser 96
Ekonomi Utlämnade lån 97
Ekonomi Skuldebrev / Reverser 98
Ekonomi Stiftelsen Sahlefeldtska skolfond 99

Ekonomi Kvittens av mervärdesskatt 121

Ekonomi Kvittens av arbetsgivaravgift 122

Ekonomi Autogiro, nya och avslutade 123
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Ekonomi Autogiro vid fakturering 124

Ekonomi Kapitalkostnadsberäkning 125
Ekonomi Skattedeklarationer 126
Ekonomi Statistik till SCB, RS

(Räkenskapssammandraget)
128

Ekonomi Interkommunal ersättning,
elevförteckningar

566

Ekonomi Utanordningar/utbetalningar 689
Gemensam Inkomna handlingar av ringa

betydelse, oavsett media
4

Gemensam Arvode politiker, förättare m.m 5
Gemensam Egna broschyrer, trycksaker eller

dylikt
9

Gemensam Delegationsordningar Lekeberg 10
Gemensam Enkäter (egenproducerade),

sammanställning
12

Gemensam Enkäter inkomna 13
Gemensam Fraktsedlar 14
Gemensam Inkomna handlingar av vikt, oavsett

media
20

Gemensam Meddelanden och delegationsbeslut 23

Gemensam Minnesanteckningar 24

Gemensam Statistik, egenproducerad eller
angående verksamhet,
sammanställning

32

Gemensam Statistik, egen, underlag 33
Gemensam Upprättade handlingar av ringa

betydelse
35

Gemensam Upprättade handlingar av vikt 36
Gemensam Hyresavtal 100
Gemensam Internkontroll 127
Gemensam Nyckelkvittenser och IT-

systembehörigheter
142

Gemensam Annonsunderlag LOU 4 kap, kopia 486
Gemensam Beställnings/orderbekräftelser,

original
489

Gemensam Enkäter, av oss besvarade,
kommunens kopia

495

Gemensam Fotografi, dokumentation av
verksamheten

496
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Gemensam Begäran att ta del av handlingar
belagda med sekretess

539

Gemensam Dokumenthanteringsplaner 552
Gemensam Kallelser/föredragningslistor

arbetsutskott och nämnd
569

Gemensam Synpunkts- och klagomålshantering 572
Gemensam Organisationsbeskrivning 574
Gemensam Postöppning, fullmakter 580
Gemensam Anställningsavtal, kopia 630

Gemensam Medarbetarsamtal med personal 631
Gemensam Personalschema 632
Gemensam Skyddsrond 642

Gemensam Planer, tagna av verksamheten 671

Gemensam Utvecklingssamtal/medarbetarssamt
al, dokumentation från

681

Gemensam Förstudie 685
Gemensam Utredningar 686
Gemensam Remisser och remissvar/yttranden 687
Gemensam Inventeringar 688
Gemensam Projekthandlingar 691
Gemensam Anbud, antagna 693
Gemensam Anbud, ej antagna 694
Gemensam Förfrågningsunderlag 695
Gemensam Förteckning över förtroendevalda 697

Gemensam Postlistade handlingar, rutinmässig 700

Gemensam Statistik 701
Gemensam Verksamhetsplaner 704

Gemensam Följesedlar 730
Gemensam Verksamhetsberättelser 747
Gemensam Anbudsprotokoll 748
Gemensam Anbudsunderlag, kravspecifikation,

förfrågningsunderlag
749
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Gemensam Tilldelningsbeslut, upphandling 750

Gemensam Platina 775
Gemensam Procapita 776
Gemensam Pappershandlingar som skannats och

lagts in i kommunens system
782

Gemensam Protokoll 1
Gemensam Inkomna handlingar av vikt 3

IT Backuper 184

IT Felanmälan till helpdesk 186

IT Hemkatalog (personlig) 187
IT It-säkerhetsinstruktion 188
IT Licenser 191
IT Loggar över internetadresser 192
IT Loggar över systemfel 193
IT Nätverksdokumentation 194
IT Register användare 196
IT Register PC 197
IT Spårningsloggar för analys av fel 198
IT Teknisk dokumentation av system 199

IT Installationsanvisningar 200

IT Nätuppbyggnad 202

IT Korrespondens med leverantör 203

IT Användar- och
systemförvaltningsdokumentation

692
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Kommunfullmäktige Program, antagna av
kommunfullmäktige

678

Kommunstyrelsen Förtroendevaldas intyg för
publicering av uppgifter på hemsidan

15

Kommunstyrelsen Hemsida, utdrag 1g/år 16
Kommunstyrelsen Utdrag av kommunens konto i sociala

medier (ex Facebook, twitter,
bloggar mm)

17

Kommunstyrelsen Informationsmaterial
(egenproducerat)

18

Kommunstyrelsen Intyg om förlorad arbetsförtjänst 21
Kommunstyrelsen Medborgarförslag 22

Kommunstyrelsen Minnesanteckningar, kommunal
ledningsgrupp

25

Kommunstyrelsen Kommunalt partistöd 26

Kommunstyrelsen Postlista 27
Kommunstyrelsen Postlistade handlingar 28
Kommunstyrelsen Protokoll kommunstyrelsen 29
Kommunstyrelsen Protokoll kommunstyrelsens

arbetsutskott
30

Kommunstyrelsen Protokoll Folkhälsoutskottet 31
Kommunstyrelsen Statistik Befolkning (SCB) 34
Kommunstyrelsen Vigselprotokoll 37
Kommunstyrelsen Plan, antagen av kommunstyrelsen 676

Kommunstyrelsen Policy, antagen av kommunstyrelsen 677
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Kommunstyrelsen Regler, antagna av kommunstyrelsen 679

Kris Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA) 43
Kris Pandemiplan 44
Kris Registerkontroll 45
Kris Styrel-inventering 731

Kultur och fritid Biblioteksstatistik: Utlån, låntagare
mm.

490

Kultur och fritid Bidragsansökningar och beslut ,
original

491

Kultur och fritid Bidragsansökningar och beslut ,
kopior

492

Kultur och fritid Bokningsbesked för lokaler, kopia 493

Kultur och fritid Budgethandlingar, underlag, original 494

Kultur och fritid Förbindelsekort, OK till barns
lånekort, original

497

Kultur och fritid Förbindelsekort, OK till barns
datoranvänding, original

498

Kultur och fritid Föreningsregister, anmälan, original 499
Kultur och fritid Förteckning, tidskrifter och

dagstidningar, original
500

Kultur och fritid Förteckning, prenumerationer
databaser, original

501

Kultur och fritid Inköpsförslag från låntagare, original 503

Kultur och fritid Katalogposter 504
Kultur och fritid Konstinventering, listor och foton 505
Kultur och fritid Kontantförsäljning, kvitton 506
Kultur och fritid Kulturpris, förslag och beslut,

sammanställning
508

Kultur och fritid Lokalbeställningar, original 511
Kultur och fritid Lotterier, ansökan om, registrering,

redovisning
512

Kultur och fritid Lotterier, beslut, kopia 513
Kultur och fritid Medlemsförteckning,

Äventyrsläsarna, original
514

Kultur och fritid Närvarolista, simskola, original 517

Kultur och fritid Programblad och andra trycksaker
som produceras av avdelningen

518

Kultur och fritid Rekvisitionskopior, kopia 519
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Kultur och fritid Stadsbidragsansökningar och
rekvisitioner

522

Kultur och fritid Tidningsurklipp, pärm 523
Kultur och fritid Ungdomsledarpris, förslag, beslut,

sammanställning
524

Kultur och fritid Varukataloger 528
Kultur och fritid Verksamhetsberättelser fr.

föreningar och dylikt
530

Kultur och fritid Beståndsregister 746

Måltid Egenkontroll/rapporter/åtgärdslistor 176

Måltid Dagliga egenkontroller 177
Måltid Beställningar 179
Måltid Riskklassificering 180
Måltid Intyg om specialkost 181
Måltid Matsedlar 690
Nämndadministration Busskort (grundskola), redovisning 544
Nämndadministration Gymnasiekort, ansökningar 545

Nämndadministration Gymnasiekort, redovisning 546
Nämndadministration Ej verkställda beslut (4 kap 1§ SoL, 9§

LSS) - kvartalsrapport till
Socialstyrelsen

553

Nämndadministration Extra resebidrag, ansökningar 555

Nämndadministration Extra resebidrag, besked 556
Nämndadministration Inackorderingsbidrag, ansökningar 562
Nämndadministration Inackorderingsbidrag, besked 563
Nämndadministration Inackorderingsbidrag, utbetalningar 564

Nämndadministration Skolskjutsar, listor över elever som är
beviljade skolskjuts

588

Nämndadministration Skolskjutsar, utbetalningar 589
Nämndadministration Internkommunal ersättning,

elevregister (gymnasiet)
698

Nämndadministration Interkommunal ersättning,
utbetalningar (gymnasiet)

699

Personal AFA anmälan till AFA-försäkringar,
arbetsskaderapport

54

Personal AFA beslut 55

Personal Anmälan om arbetsskada till
Försäkringskassan,
arbetsskaderapport

56

Personal Anställningshandlingar/ansökningsha
ndlingar/CV

57
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Personal Anmälan om bisyssla 58

Personal Ansökan om ledighet (mer än 6
månader eller längre)

59

Personal Ansökan/Beslut om medel från
arbetsförmedling

60

Personal Begäran om entledigande (pension,
enskild orsak)

61

Personal Beslut om sjukersättning 62

Personal Disciplinärenden 63

Personal Lönebeslut 65

Personal Meddelande om lön 66

Personal Läkarundersökning för nattarbete
enligt AFS 2005:6

67

Personal Omplaceringar (beslut/utredningar) 68

Personal Pensionsbrev 69
Personal Protokoll som rör den anställde 70

Personal Tillbudsrapport 71

Personal Tjänstematrikel 72

Personal Tjänstbarhetsintyg 73

Personal Tjänstgöringsbetyg 74
Personal Uppsägningshandlingar, underlag för

beslut om uppsägning, beslut om
uppsägning

75

Personal Utbildningsbevis 76
Personal Utdrag ur belastningsregister 77

Personal Varsel/Besked om att anställning
upphör enligt LAS

78
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Personal Rehabutredning
(rehabliteringsärenden)

79

Personal Omplaceringsutredning
(rehabliteringsärenden)

80

Personal Handlingsplan
(rehabiliteringsärenden)

81

Personal Dokumentation från rehabmöten
(rehabliteringsärenden)

82

Personal Arbetsförmågebedömning,
rehabiliteringsärenden

649

Personal Anställningsavtal 680

Personal Lönesamtal, dokumentation från 682
Personal Löneutbetalningar 716
Personal Personalakt 729
Personal Anmälan till Arbetsmiljöverket,

arbetsskaderapport
769

Personal Utvecklingsplan 774
SOC  handläggning socialpsykiatriKopior av räkningar från läkare,

laboratorier, institutioner mm
(räkningar för undersökningar
utförda på uppdrag av socialtjänsten)

296

SOC  handläggning socialpsykiatriAnmälan och beslut om
ställföreträdare/god man

297

SOC  handläggning socialpsykiatriInkomna och utgående handlingar av
tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär

300

SOC  handläggning socialpsykiatriRegisterkontroller som utgör
underlag för beslut

302

SOC  handläggning socialpsykiatriRegisterkontroller som endast har
tillfälligt betydelse

303
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SOC  handläggning socialpsykiatriMeddelanden från hyresvärd
(hyresskulder, uppsägningar etc.)

304

SOC  handläggning socialpsykiatriAnsökningar till institutioner om vård 305

SOC  handläggning socialpsykiatriFullmakter 306
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndPersonakt rörande personer födda

datum 5, 15, 25
257

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndÖvriga personakter rörande personer
ej födda 5, 15, 25

258

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndAnmälningar som tillhör ärende eller
ger upphov till ärende

259

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndAnsökningar från enskild om bistånd,
med eventuella bilagor

260

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndÄrendeblad, journalblad 261
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndUtredningar i enskilt ärende 262
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndBeslut i enskilt ärende om bistånd 263
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndÖverklaganden, med bilagor 264
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndBeslut/domar i förvaltningsdomstol 265
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndSammanställning av andra insatser 266
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndKallelser till möte med handläggare 267
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndSkriftlig information till och från

andra enheter inom socialtjänsten
och andra myndigheter

268

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndDokumentation av planering som rör
den enskilde tex överenskommelser,
arbetsplaner, handlingsplaner,
serviceplaner, vårdplaner

269

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndKopior av räkningar från läkare,
laboratorier, institutioner mm
(räkningar för undersökningar
utförda på uppdrag av socialtjänsten)

270

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndAnmälan och beslut om
ställföreträdare/god man

271

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndInkomna och utgående handlingar av
betydelse i ärendet, tex. ekonomisk
beräkning

272

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndInkomna och utgående handlinar av
tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär

274

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndRegisterkontroller som utgör
underlag för beslut

276

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndRegisterkontroller som endast har
tillfällig betydelse

277
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SOC  handläggning SoL IFO ek biståndMeddelanden från hyresvärd,
elbolag, kronofogdemyndighet om
skulder, uppsägning och avhysning

278

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndAnsökningar till institutioner om vård 279

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndFullmakter 280
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndAndrahandskontrakt på lägenhet 281
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndHandlingar som inte ger upphov till

ett ärende, tex. anmälningar,
rapporter, meddelanden

282

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndRäkenskaper för enskildas medel 283
SOC  handläggning SoL ÄO Personakt rörande personer födda

datum 5, 15, 25
307

SOC  handläggning SoL ÄO Övriga personakter rörande personer
ej födda 5, 15, 25

308

SOC  handläggning SoL ÄO Anmälningar som tillhör ärende eller
ger upphov till ärende

309

SOC  handläggning SoL ÄO Ansökningar från enskild om bistånd
eller service, med eventuella bilagor

310

SOC  handläggning SoL ÄO Ärendeblad, journalblad 311
SOC  handläggning SoL ÄO Utredningar i enskilt ärende 312
SOC  handläggning SoL ÄO Överklaganden, med bilagor 313
SOC  handläggning SoL ÄO Beslut/domar i förvaltningsdomstol 314
SOC  handläggning SoL ÄO Sammanställning av andra insatser 315
SOC  handläggning SoL ÄO Kallelser till möte med handläggare 316
SOC  handläggning SoL ÄO Kopior av räkningar från läkare,

laboratorier, institutioner mm
(räkningar för undersökningar
utförda på uppdrag av socialtjänsten)

317

SOC  handläggning SoL ÄO Dokumentation av planering som rör
den enskilde tex. arbetsplaner,
handlingsplaner, serviceplaner,
vårdplaner

318

SOC  handläggning SoL ÄO Anmälan och beslut om
ställföreträdare/god man

319

SOC  handläggning SoL ÄO Inkomna och utgående handlingar av
betydelse i ärendet

320

SOC  handläggning SoL ÄO Inkomna och utgående handlingar av
tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär

322

SOC  handläggning SoL ÄO Fullmakter 325
SOC  handläggning SoL ÄO Beslut i enskilt ärende om bistånd 652
SOC  hemvården enligt SoL Planering av genomförande av

insatser
326

SOC  hemvården enligt SoL Månadsredovisning utförda timmar 327
SOC  hemvården enligt SoL Register över brukares nycklar 328
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SOC  hemvården enligt SoL Nyckelkvittenser till brukares
boenden

329

SOC  hemvården enligt SoL Tjänstgöringsscheman 330
SOC  hemvården enligt SoL Anmälningar enligt 14 kap. 2§ SoL

(Lex Sarah-anmälningar)
331

SOC  hemvården enligt SoL Arbetslistor Laps Care 332
SOC  hemvården enligt SoL Avvikelsehantering ProCapita 333
SOC  LSS/SocPsyk Arbetsanteckningar,

Informationsblad, Planering
genomförande av insatser

393

SOC  LSS/SocPsyk Journalanteckningar 395

SOC  LSS/SocPsyk Förteckningar över särskilt
boende/korttidsboende - Linden

396

SOC  LSS/SocPsyk Förteckningar över särskilt
boende/korttidsboende -
Oxelgården

397

SOC  LSS/SocPsyk Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll
etc. för bostäder som tillhandahålls
av kommunen

398

SOC  LSS/SocPsyk Nyckelkvittenser boendes nycklar 399
SOC  LSS/SocPsyk Nyckelkvittenser

personalens/enhetens nycklar
400

SOC  LSS/SocPsyk Nyckellista brukare 401
SOC  LSS/SocPsyk Boendeenkäter, enkäter till

närstående
402

SOC  LSS/SocPsyk Egenkontroll livsmedelshygien,
rapport om kyl, frys m.m. enligt
egenkontrollprogram

403

SOC  LSS/SocPsyk Rapport enligt 14 kap. 2 § SoL (Lex
Sarah), kopior

404

SOC  LSS/SocPsyk Brukarens närvaro- och
frånvarorapporter - original

405

SOC  LSS/SocPsyk Utbetalning av
habiliteringsersättning

406

SOC  LSS/SocPsyk Månadsuppföljning till hemkommun 407

SOC  LSS/SocPsyk Beslut om rätt till ersättning för
personlig assistans försäkringsbalken
som fattas av Försäkringskassan -
kopia

408

SOC  LSS/SocPsyk Avtal om personlig assistans 409
SOC  LSS/SocPsyk Tidsredovisning till Försäkringskassan 410

SOC  LSS/SocPsyk Utbetalningsbesked från
Försäkringskassan

411

SOC  LSS/SocPsyk Genomförandeplan 412
SOC  LSS/SocPsyk Levnadsberättelser 413
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SOC  LSS/SocPsyk Meddelanden om utskrivning från
sjukhus eller liknande

414

SOC  LSS/SocPsyk Genomförandeplaner 719
SOC  LSS/SocPsyk Informationsblad 720
SOC  LSS/SocPsyk Arbetsanteckningar 721
SOC  patientjournalhandlingar ADL-status (äldre pappersjournal AT) 334

SOC  patientjournalhandlingar Anamnes (äldre pappersjournal SSK) 335

SOC  patientjournalhandlingar Avföringslista 336

SOC  patientjournalhandlingar Bedömningsinstrument tex. MMT
ADL, Norton, VAS, Munvårdsjournal
HSL

339

SOC  patientjournalhandlingar Behandlingsmeddelande från läkare 340

SOC  patientjournalhandlingar Bilder/Fotografier 341

SOC  patientjournalhandlingar Blodgrupperingar 342

SOC  patientjournalhandlingar Blodtryck/temp lista 343

SOC  patientjournalhandlingar Blodtransfusioner, uppgift om 344

SOC  patientjournalhandlingar Brev, meddelande från närstående 345

SOC  patientjournalhandlingar Checklistor 346
SOC  patientjournalhandlingar Datainsamling (äldre pappersjournal

SSK)
347

SOC  patientjournalhandlingar Epikriskopia från annan vårdgivare 348

SOC  patientjournalhandlingar Epikris (äldre pappersjournal SSK) 349

SOC  patientjournalhandlingar Förbrukningsjournal narkotika
(individuell)

350

SOC  patientjournalhandlingar Hjälpmedelsutprovning
rörelsehinder (AT)

351

SOC  patientjournalhandlingar Intyg, åtgärdsförslag rörande
bostadsanpassning m.m (AT)

352

SOC  patientjournalhandlingar Individuella träningsprogram,
behandlingsprogram,
utprovningsprotokoll (AT)

353

SOC  patientjournalhandlingar Journalblad (äldre pappersjournal) 354

SOC  patientjournalhandlingar Journalkopior, inkomna från annan
vårdgivare

355
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SOC  patientjournalhandlingar Kopia på omvårdnadsjournal från
annan vårdgivare

356

SOC  patientjournalhandlingar Kopia, journalutdrag från läkare 357

SOC  patientjournalhandlingar Laboratorielistor 358

SOC  patientjournalhandlingar Läkemedelslistor/Ordinationshandlin
gar/Dosrecept (alla versioner)

359

SOC  patientjournalhandlingar Läkemedelslista kopia från läkares
journal

360

SOC  patientjournalhandlingar Läkemedelslista vid behov för
Palliativ vård

361

SOC  patientjournalhandlingar Meddelande från kommun till
primärvård/sjukhus

362

SOC  patientjournalhandlingar Omvårdnad-/rehabjournal ProCapita 363

SOC  patientjournalhandlingar Omvårdnadspersonalens
daganteckningar/HSL anteckningar

364

SOC  patientjournalhandlingar Ordinationslista Antikoagulantia (tex.
Waran-ordinationer)

365

SOC  patientjournalhandlingar Pacemaker, info om 366

SOC  patientjournalhandlingar P-glukoslistor 367

SOC  patientjournalhandlingar Preliminär epikris från läkare (blå
rand)

368

SOC  patientjournalhandlingar Rapportblad (äldre pappersjournal
SSK)

369

SOC  patientjournalhandlingar Rehab/Målplanering 370

SOC  patientjournalhandlingar Remiss 371

SOC  patientjournalhandlingar Remiss till
demensdagsjukvård/dagrehab

372

SOC  patientjournalhandlingar Rond/daganteckning (äldre
pappersjournal SSK)

373

SOC  patientjournalhandlingar Samtycke skydds- och
begränsningsåtgärder

374

SOC  patientjournalhandlingar Signeringslistor för infusioner,
injektioner

375

SOC  patientjournalhandlingar Signeringslistor för insulin 376

SOC  patientjournalhandlingar Signeringslistor för läkemedel 377

SOC  patientjournalhandlingar Signeringslistor/ordinationer för ex
lägesändring/ Vändschema

378

SOC  patientjournalhandlingar Signeringslistor/ordination för
sårvård/Sårjournal

379
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SOC  patientjournalhandlingar Signeringslistor övriga åtgärder 382

SOC  patientjournalhandlingar SSK undersöking vid dödsfall 385

SOC  patientjournalhandlingar Status (äldre pappersjournal SSK) 386

SOC  patientjournalhandlingar Tekniska hjälpmedel, förskrivning,
sammanställning, låneförbindelser
(AT)

387

SOC  patientjournalhandlingar Transfusionsjournal 388

SOC  patientjournalhandlingar Utredningar 389

SOC  patientjournalhandlingar Vårdplaner
(individuella/vårdrelaterade)

390

SOC  patientjournalhandlingar Vätskelista 391

SOC  patientjournalhandlingar Överkänslighetsmarkering 392

SOC  patientjournalhandlingar Förteckningar, angående kopiering av
journal

718

SOC administration Informationsskrift för den egna
verksamheten

666

SOC budget skuld Ärenden rörande budgetrådgivning 205
SOC budget skuld Ärenden rörande skuldsanering, ej

prövade enligt skuldsaneringslagen
206

SOC budget skuld Årsstatistik, verksamhetsberättelser,
årsberättelser

207

SOC budget skuld Bokningslistor 208
SOC budget skuld Statistikunderlag/statistik som

sammanställts till årsstatistik eller
redovisats på annat sätt

209

SOC dödsboanmälan Ansökan om dödsboanmälan 210
SOC dödsboanmälan Registerblad 211
SOC dödsboanmälan Dödsfallsintyg 212
SOC dödsboanmälan Släktutredningar 213
SOC dödsboanmälan Tillvaratagna patienttillhörigheter,

boutredningar
214

SOC dödsboanmälan Protokoll över hembesök 215
SOC dödsboanmälan Ekonomiska redovisningar 216
SOC dödsboanmälan Fullmakter 217
SOC dödsboanmälan Försäkringar 218
SOC dödsboanmälan Korrespondens 219
SOC dödsboanmälan Kopior på fakturor 220
SOC dödsboanmälan Kopior på dödsboanmälan 221
SOC dödsboanmälan Kopior boutredningar,

bouppteckningar
222
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SOC dödsboanmälan Bouppteckningsintyg 223
SOC handläggning LSS Personakt rörande personer födda

datum 5, 15, 25
224

SOC handläggning LSS Övriga personakter rörande personer
ej födda 5, 15, 25

225

SOC handläggning LSS Anmälningar som tillhör ett ärende
eller ger upphov till ärende

226

SOC handläggning LSS Ansökningar från enskild om insats,
med eventuella bilagor

227

SOC handläggning LSS Ärendeblad, journalblad 228
SOC handläggning LSS Utredningar i enskilt ärende 229
SOC handläggning LSS Utredningar i enskilt ärende 230
SOC handläggning LSS Beslut i ett enskilt ärende om insats 232
SOC handläggning LSS Överklaganden, med bilagor 233
SOC handläggning LSS Beslut/domar i förvaltningsdomstol 234
SOC handläggning LSS Sammanställning av andra insatser 235
SOC handläggning LSS Kallelser till möte med handläggare 236
SOC handläggning LSS Dokumentation av planering som rör

den enskilde tex arbetsplaner,
indviduella planer

237

SOC handläggning LSS Kopior av räkningar från läkare,
laboratorier, institutioner mm
(räkningar för undersökningar
utförda på uppdrag av socialtjänsten)

238

SOC handläggning LSS Anmälan och beslut om
ställföreträdare/god man

239

SOC handläggning LSS Inkomna och utgående handlingar av
betydelse i ärendet

240

SOC handläggning LSS Inkomna och utgående handlingar av
tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär

242

SOC handläggning LSS Fullmakter 244
SOC handläggning LSS Övriga personakter rörande personer

ej födda 5, 15, 25
246

SOC handläggning LVM Personakt rörande personer födda
datum 5, 15, 25

245

SOC handläggning LVM Ansökningar om vård enligt LVM,
med bilagor

247

SOC handläggning LVM Anmälningar från polis 248
SOC handläggning LVM Ärendeblad, journalblad 249
SOC handläggning LVM Dokumentation av planering, tex.

behandlingsplaner
250

SOC handläggning LVM Beslut och beslutsunderlag 251
SOC handläggning LVM Handlingar rörande underställning till

förvaltningsrätt
252
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SOC handläggning LVM Begäran om handräckning, kopia 253
SOC handläggning LVM Beslut av ordförande enligt 13 § LVM 254

SOC handläggning LVM Journalen med bilagor från HVB 255
SOC handläggning LVM Yttrande till åklagare, andra

myndigheter och allmän domstol,
kopior

256

SOC handläggning socialpsykiatriPersonakt rörande personer födda
datum 5, 15, 25

284

SOC handläggning socialpsykiatriÖvriga personakter rörande personer
ej födda 5, 15, 25

285

SOC handläggning socialpsykiatriAnmälningar som tillhör ärende eller
ger upphov till ärende

286

SOC handläggning socialpsykiatriAnsökningar från enskild om bistånd
eller service, med eventuella bilagor

287

SOC handläggning socialpsykiatriÄrendeblad, journalblad 288
SOC handläggning socialpsykiatriUtredningar i enskilt ärende 289
SOC handläggning socialpsykiatriBeslut i enskilt ärende om bistånd 290
SOC handläggning socialpsykiatriÖverklaganden, med bilagor 291
SOC handläggning socialpsykiatriBeslut/domar i förvaltningsdomstol 292
SOC handläggning socialpsykiatriSammanställning av andra instatser 293
SOC handläggning socialpsykiatriKallelser till möte med handläggare 294
SOC handläggning socialpsykiatriDokumentation av planering som rör

den enskilde, tex. arbetsplaner,
handlingsplaner, serviceplaner,
vårdplaner

295

SOC handläggning socialpsykiatriInkomna och utgående handlingar av
betydelse i ärendet

298

SOC LSS/SocPsyk Daganteckningar 394
SOC patientjournalhandlingar Signeringslistor för läkemedel vid

behov
380

SOC patientjournalhandlingar Signeringslistor/ordination för
träning/rehabilitering m.m

381

SOC patientjournalhandlingar Signaturförtydligandelistor 383

SOC patientjournalhandlingar Sondmatningsschema 384

Teknik- och service Försäkringsbrev 138

Teknik- och service Skadeanmälningar, fordon 139

Teknik- och service Tidsredovisning 140
Teknik- och service Inventeringslistor park, vaktmästeri,

lokalvård och lekplatser
141

Teknik- och service Kemikalieregistret 144
Teknik- och service Körjournaler 172
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Teknik- och service Interndebitering poolbilar 173
Teknik- och service Besiktning/service poolbilar 174
Teknik- och service Registreringsbevis 175
Teknik- och service Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 166
Teknik- och service Underlag för lokala trafikföreskrifter 167
Teknik- och service Parkeringstillstånd, underlag/beslut 169

Teknik- och service Vägbidrag, ansökan/beslut 170

Teknik- och service Ritningar 171

Teknik- och service Kartor, ritningar, skisser 151

Teknik- och service Avtal om markupplåtelse för ex
kabeldragning

152

Teknik- och service Arrendeavtal, nyttjanderättsavtal,
jordbruksarrende, jaktarrende

153

Teknik- och service Handlingar angående administration
av tomtkö

154

Teknik- och service Lagfartsbevis (handlingar som kan
ingå i fastighetsakter)

156

Teknik- och service Protokoll skyddsrond (handlingar
som kan ingå i fastighetsakter)

157

Teknik- och service Lantmäteriförrättningar (handlingar
som kan ingå i fastighetsakter)

158

Teknik- och service Energibesiktning (handlingar som kan
ingå i fastighetsakter)

159

Teknik- och service Gravitationsbevis (handlingar som
kan ingå i fastighetsakter)

160

Teknik- och service Överenskommelse om
fastighetsreglering (handlingar som
kan ingå i fastighetsakter)

161

Teknik- och service Fastighetsdeklaration (handlingar
som kan ingå i fastighetsakter)

162

Teknik- och service Garantibesiktning (handlingar som
kan ingå i fastighetsakter)

163

Teknik- och service Sotningsprotokoll (handlingar som
kan ingå i fastighetsakter)

164

Teknik- och service Övriga besiktningar (handlingar som
kan ingå i fastighetsakter)

165

Teknik- och service Naturvårdsplan 651
Teknik- och service Köpeavtal/köpekontrakt (handlingar

som kan ingå i fastighetsakter)
155

Utbildning Betygskopior, IV-programmet 541
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Utbildning SYV-handlingar 586

Utbildning Elevakt 590

Utbildning Anmälan till polis 591

Utbildning Anmälan till socialförvaltningen 592

Utbildning Anmälan till trygghetsteamet 593

Utbildning Beslut om anpassad skolgång 595

Utbildning Dokumentation efter avslutad
basutredning

599

Utbildning Korrespondens, brev eller epost av
betydande art, rörande elever

600

Utbildning Samtalsdokumentation vid misstanke
om kränkande behandling

601

Utbildning Samtycke att överlämna
sekretessuppgifter

602

Utbildning Tjänsteanteckning rörande barn-
/elevärenden

603

Utbildning Uppföljning och utvärdering av
åtgärdsprogrammet

604

Utbildning Utredning rörande barn- och
elevärenden

605

Utbildning Utökning av tid i
barnomsorg/fritidshem

606
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Utbildning Åtgärdsprogram 608

Utbildning Betygskatalog 609

Utbildning Läs- och skrivtest te.x. DLS-test 610

Utbildning Elevens språkval, blanketter 611
Utbildning Elevkort 612

Utbildning Skolkatalog, fotografier, gruppfoton 613
Utbildning Frånvaroregister 614
Utbildning IUP 615

Utbildning Elevschema 616

Utbildning Klasslistor 617

Utbildning Ledighetsansökan för elev 618
Utbildning Nationella prov matematik och

engelska
619

Utbildning Nationella prov svenska 620

Utbildning Veckobrev/månadsbrev, förskola
samt åk 0-6

621

Utbildning Prao, handlingar 622
Utbildning Prao, placeringar 623
Utbildning Rektors beslut om åtgärd 624

Utbildning Prov 625
Utbildning Skriftligt omdöme, vid ej godkänt

betyg år 9
626

Utbildning Tillbudsrapport, barn 627

Utbildning Ansökan om byte av skola 628
Utbildning Kvalitetsredovisning 641
Utbildning Köstatistik 643
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Utbildning VFU-dokumentation 645

Utbildning Elevrådsprotokoll 672
Utbildning Skolpsykologens journaler 673
Utbildning Patientjournaler inom

Skolhälsovården
674

Utbildning Förteckning över Skolhälsojournaler
som lånas ut

675

Utbildning Beslut om anpassad studiegång 702

Utbildning Beslut om enskild undervising eller
undervisning i särskild
undervisningsgrupp

703

Utbildning Protokoll från skolkonferenser,
gymnasiet

705

Utbildning Beslut om skolenhetsplacering 706

Utbildning Beslut om mottagande i särskola 707

Utbildning Behörighetsprövning för mottagande
i särskola

708

Utbildning Medgivande till mottagande i
grundsärskola eller gymnasiesärskola

709

Utbildning Olycksfallsanmälan, elev 710

Utbildning Utökning av tid i
förskola/dagbarnvård, förskolan

711

Utbildning Avgångsbetyg årskurs 9, kopia 712

Utbildning Valblankett för elevens val 713
Utbildning Dagnärvaro, förskola 714
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Utbildning Erbjudande om förskoleklass,
blankett

715

Utbildning Gymnasieintyg, betygsdokument 725

Utbildning Barnakt, samlad dokumentation om
barn i förskolan

726

Utbildning Individuella studieplaner, gymnasiet 727

Utbildning Kartläggningar nyanlända 728

Utbildning Studiebesök 751

Utbildning Beslut om plats i barnomsorg 752
Utbildning Handlingsplan för enskilt barn 753

Utbildning Ansökan/tjänsteanteckning till barn-
och elevhälsoteamet

754

Utbildning Återkoppling från barnhälsoteamet
till förskolan

755

Utbildning Kartläggning av
trakasserier/kränkande behandling

756

Utbildning Ansökan om barnomsorgsplats 757

Utbildning Egenproducerade läromedel 758
Utbildning Förteckning över barn på varje

förskola
759

Utbildning Kölistor 760

Utbildning Likabehandlingsplan 761

Utbildning SKA-plan, verksamhetsplan 762

Utbildning Pedagogisk dokumentation 763
Utbildning Placeringsmeddelande och svar,

förskolan
764

Utbildning Föräldrarådsprotokoll 765
Utbildning Prognos på kommande barnantal 766
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Utbildning Samtycke av vårdnadshavare om
fotografering samt att åka bil med
personal

767

Utbildning Skriftlig information i samband med
utvecklingssamtal på förskolan

768

Utbildning Uppsägning av barnomsorgsplats 770
Utbildning Vårdnadshavarens inkomstuppgifter 771

Utbildning Ansökan om vårdnadsbidrag 772

Utbildning Uppsägning av vårdnadsbidrag 773

Utbildning Inflyttningsanmälan 778

Utbildning Utflyttningsanmälan 779

Utbildning Val av skola, blankett 780
Utbildning Ansökan till

introduktionsprogrammet, gymnasiet
781

Val Röstlängder 51

Val Förteckning över personer som
tjänstgjort i samband med val

53

Val Anvisningar och utbildningsmaterial 732

Val Brevröster, för sent inkomna 733
Val Informationsmaterial,

kommunspecifikt
734

Val Kvitton avseende från Posten
mottagna

735

Val Omslag med ytterkuvert från
godkända budröster

736

Val Omslag med budröster som
underkänts och tagits omhand

737

Val Protokoll över mottagna förtidsröster 738

Val Röstkort som samlats upp i vallokaler
och röstningslokaler

739
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Val Uppföljning av till exempel lokaler,
transporter, kommunala bud, intern
och extern information (kommunens
planeringsunderlag)

740

Val Kommunspecifikt
utbildningsmaterial och lokala
instruktioner (särskilt för
röstmottagare och kommunala bud)

741

Val Uppföljning av till exempel lokaler,
transporter, kommunala bud, intern
och extern information (kommunens
planeringsunderlag till nästa val)

742

Val Uppföljning av röstmottagningen
(kommunens planeringsunderlag till
nästa val)

743

Val Valdistrikt, kartor och
kodförteckningar över (motsv)

744

Val Väljarförteckningar 745
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Bevarande/ gallring Anmärkning

Se anmärkning SEKRETESS. Handlingar som inkommit eller
upprättats i samband med placerade barn
ska bevaras enligt 12 kap 2§ SoL. Övriga
akter som inte leder till placering kan
gallras 5 år efter sista anteckningen,
förutom personer födda 5, 15, 25 -dessa
akter bevara

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.
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Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 5 år efter sista
anteckningen. Födda 5,15,25 bevaras för
forskningens behov.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Yttranden enligt lagen
om unga lagöverträdare (LUL), handlings-ID
433, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Yttranden enligt lagen
om unga lagöverträdare (LUL), handlings-ID
433, se denna post.

Bevarande Förs till personakt när de inte längre
behövs i verksamheten. Vid enskild
bedriven verksamhet.

Se anmärkning SEKRETESS. Personakten och samtliga
handlingar däri gallras 5 år efter sista
anteckning. Födda 5,15,25 untantas gallring
för forskningens behov.
Forskningsmaterialet levereras till arkivet 5
år efter sista anteckning. Handlings-ID 439-
449 ingår i denna po

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 
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Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Bevarande SEKRETESS. 12 kap 2§ SoL. Till centralarkiv 5
år efter sista anteckningen.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 5 år efter att barnet fyllt
18 år. Undantag för forskning födda 5,15,25
bevaras

Se anmärkning Ingår i Avtal om vårdnad, boende och
umgänge, Handlings-ID 459, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Avtal om vårdnad, boende och
umgänge, Handlings-ID 459, se denna post.

Bevarande SEKRETESS. Till arkivet 5 år efter sista
anteckningen.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt,
faderskap/föräldraskap, handlings-ID 462,
se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt,
faderskap/föräldraskap, handlings-ID 462,
se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt,
faderskap/föräldraskap, handlings-ID 462,
se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt,
faderskap/föräldraskap, handlings-ID 462,
se denna post.

Bevarande
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Bevarande SEKRETESS
Bevarande Utföraren ska överlämna handlingar enligt

avtal till socialnämnden för insortering i
personakt.

Se anmärkning Gallras 5 år efter sista anteckningen.
Undantag för forskning födda 5,15,25
bevaras. 

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning

Bevarande
Bevarande Pärm "1&2" resp år

2 år Pärm "Bokslut" resp år.
Bevarande Pärm "Koncern" resp år
Bevarande

2 år Pärm hos ekonomiassistent. 
Bevarande
10 år
Bevarande Tryckt exemplar
Gallring inakt. Kan gallras när de inte längre behövs.
10 år Debiteringsunderlag finns tillsammans

med avstämningslistan i närarkivet.
10 år
10 år Debiteringsunderlag finns i respektive

försystem.
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10 år Finns sparat J:/adm/ekonomi/arkiv

Se anmärkning Gallras efter 3 år.
Se anmärkning Gallras efter 3 år.
Se anmärkning Gallras 3 år efter inaktualitet
Se anmärkning Gallras 3 år efter inaktualitet
Se anmärkning Gallras 3 år efter inaktualitet
Bevarande

10 år
10 år
Se anmärkning Skannas in i ekonomisystemet och sparas

där i 10 år. Pappersfakt finns 1 år i
närarkivet och sedan flyttas de till
centralarkivet, gallras där efter 10 år.
Förvaras ej i arkivkartong.

10 år Gäller både inskannade fakturor och
fakturor som inkommit digitalt. 

Se anmärkning Utskriven lista på
buntfaktura/ankomstregistrerade faktoror.
Kan gallras efter avstämning.

10 år
10 år Pärm "Dagbokföring"
10 år Pärm "Dagbokföring"
Bevarande
10 år
10 år
10 år
2 år
Se anmärkning Vid försäljning
Se anmärkning 10 år efter inlösen.
Se anmärkning 10 år efter inlösen.
Se anmärkning 10 år efter inlösen.
Bevarande Stiftelsen är avslutad. 

10 år Kvittensen är digital från början, förvaras i
Platina.

10 år Kvittensen är digital från början, förvaras i
Platina.

Se anmärkning Gallras 2 år efter upphörande.
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10 år

10 år
10 år
Gallring inakt. Arbetsmaterial.

Gallring inakt. Information sökbart i Procapita

10 år
Gallring inakt.

10 år
Bevarande Till CA omgående

Bevarande
Bevarande

Gallring inakt.
2 år
Bevarande Bevaras digitalt.

Bevarande

Bevarande Minnesanteckningar från kommunal
ledningsgrupp, frukostmöten,
informationsmöten, APT, matråd,
Lekomöten, med mera. Till CA efter 5 år.

Bevarande Till CA efter 5 år

Gallring inakt.
Gallring inakt.

Bevarande Digitalt Platina
Se anmärkning Gallras 2 år efter inaktualitet.
Bevarande
2 år

5 år
Gallring inakt.

Gallring inakt.

Bevarande
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Bevarande SEKRETESS.
Gäller förfrågan att få ta del av egen
journal/sekretessbelagd handling.

Bevarande
Se anmärkning KAN INNEHÅLLA SEKRETESS.

Bevaras i de fall de fungerar som register,
annars gallras efter 2 år.

Bevarande
Bevarande
Gallring inakt.
Gallring inakt. Hos chefer eller administratörer. Original

finns hos personalavdelningen. Se
Anställningsavtal ID 680.

Se anmärkning Gallras efter 3 år. Personal
Gallring inakt.
Bevarande

Bevarande Till exempel Likabehandlingsplan,
Arbetsmiljöplan, Jämställdhetsplan,
Arbetsplan, Överlämningsplan, Timplan.

Se anmärkning Gallras när utvecklingsplan har upprättats. 

Bevarande
Bevarande
Bevarande
Bevarande
2 år

Bevarande

Se anmärkning Korrespondens av ringa betydelse kan
noteras på postlista. Se Handlingar av ringa
betydelse ID 4.

Bevarande Kallas även SKA-plan (Systematiskt
kvalitetsarbete).

1 år För följesedlar som inte är verifikationer. 
Bevarande Tas upp i respektive nämnd.
Bevarande
Bevarande
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Bevarande

Se anmärkning Pappershandlingar som skannats kan
gallras omedelbart under förutsättning att
det inte möter hinder i
lagstiftning/motsvarande, att skanningen
inte medfört informationsförluster, samt
att de inskannade handlingarna bevaras i
ett  föreskrivet filformat. Va

Bevarande Till CA efter 5 år
Bevarande Papperhandlingar skannas in till pdf-a.

Bevaras digitalt i Platina.
Årsbackuper, säkerhetskopia, snapshot,
registerfil.

Gallring inakt. Registeras i IT:s ärendehanteringssystem,
ärende- och självserviceportalen.

Se anmärkning Gallras vid anställnings upphörande. 
Bevarande Användare, drift, förvaltning
2 år Uppdateras kontinuerligt.
Gallring inakt.
Gallring inakt.
Gallring inakt.
Bevarande Uppdateras kontinuerligt
Bevarande Uppdateras kontinuerligt.
Gallring inakt.
Bevarande Följande systemdokumentation ska

bevaras för förståelse av digitala
arkivleveranser av systemen:
Användarhandböcker, datamodeller,
relationsbeskrivningar,
tabellbeskrivningar, fältbeskrivningar,
kodlistor, exempel på skärmbilder,
exempel på indata och utd

Bevarande Dokumentationen är viktig vid eventuell
digital långtidslagring.

Bevarande Dokumentationen är viktig vid eventuell
digital långtidslagring.

Bevarande Dokumentationen är viktig vid eventuell
digital långtidslagring.

Bevarande Är det system som de olika kommunerna
äger själva?
När systemet tas ur drift, vad händer då?

Page 195 of 293



631bb4b1-e6cb-43a0-8540-248aa2ea941d.xlsx

2016-12-19 37112

Bevarande Programmet kan betraktas som en strategi
för ett visst område, geografiskt eller
verksamhetsmässigt och ska tala om vad
kommunen vill uppnå. Programmet ska tala
om vad man vill uppnå och vilka metoder
som man vill använda. Exempelvis
måltidspoltiskt progr

Gallring inakt.

Bevarande
Bevarande

Bevarande Till CA efter 5 år

2 år
Bevarande Bevaras digitalt i Platina

Inkommande handlingar
Se anmärkning Se Minnesanteckningar, ID 24.

Se anmärkning

Gallring inakt.
2 år
Bevarande Till CA efter 5 år
Bevarande Till CA efter 5 år

Bevarande Till CA efter 5 år
Gallring inakt.
Bevarande Till CA efter 5 år
Bevarande Planen presenterar vad som ska göras, inte

det man hoppas eller önskar åstadkomma.
Det får inte råda någon tvekan om ansvar,
tidplan och uppföljning för de åtgärder som
anges i planen. Exempelvis
krishanteringsplan,
kriskommunikationsplan, jämställdhetspl

Bevarande Beskriver förhållningssätt och
värdegrunder. En policy ska ge en princip
att hålla sig till; ett sätt att se på en viss
företeelse. Exempelvis policy om muta och
bestickning, policy för rökfri arbetstid.
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Bevarande Regler kan ses som absoluta gränser och
ska-krav. Exempelvis regler för telefoni,
grafiska regler.

Bevarande
Bevarande Bevaras digitalt Platina
Bevarande Bevaras digitalt Platina
Bevarande SEKRETESS. 

Bevarande Statistik till KB

Bevarande

Gallring inakt. Kopior av de ansökningar som diarieförs
gallras vid inaktualitet

Gallring inakt.

10 år

Gallring inakt.

Gallring inakt.

Gallring inakt.
Bevarande Uttag vart 5:e år

Bevarande Uttag vart 5:e år

Gallring inakt.

Gallring inakt. Tas bort när sista exemplaret gallrats
Bevarande
10 år
Bevarande

Gallring inakt.
5 år

Bevarande De som ansöker behåller originalet
Gallring inakt.

Gallring inakt. Kan gallras 1 månad efter fakturans sista
betalningsdag.

Bevarande 2 ex. av varje trycksak

2 år
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5 år

Bevarande
Bevarande

Gallring inakt.
Bevarande

Se anmärkning Register över all media som lånas ut. Uttag
vart femte år bevaras.

Gallring inakt. Utförs av miljökontoret där original finns.

1 år
2 år
Bevarande Vid inaktualitet 
Se anmärkning Gallras 1 år efter barnet slutat på skolan. 
Bevarande
Bevarande
Se anmärkning Till nämndsekreterare efter terminens slut.

Gallras efter 3 år. 
Bevarande
Bevarande Bilaga till protokoll

Se anmärkning Gallras efter 3 år. Gäller gymnasiet.

Se anmärkning Gallras efter 3 år.
Se anmärkning Gallras efter 3 år
Se anmärkning Gallras efter 3 år
Se anmärkning Original till ekonomi. Se

Utanordningar/utbetalningar, ID 689.
Bevarande Kopia av exceldokumentet överförs årligen

till bevaring i Platina eftersom ingen
statistik tas.

Se anmärkning Se Utanordningar/utbetalningar, ID 689.
Se anmärkning Gallras efter avslutad skolgång.

Se anmärkning Se Utanordningar/utbetalningar, ID 689.

Bevarande Kan innehålla sekretess
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Kan innehålla sekretess.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande För personer som fått tjänsten.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.
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Se anmärkning Gallras när den anställde går i pension.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Endast beviljade.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Se anmärkning Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande SEKRETESS.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande SEKRETESS.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Gallring inakt.

Bevarande SEKRETESS.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande SEKRETESS.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.
Bevarande Kan innehålla sekretess.

Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.
Bevarande Sammanställning görs årligen. 

Bevarande Matrikelkort (motsvarande; systematiskt
förda uppgifter om den anställdes
tjänstgöring
och lön).

Bevarande SEKRETESS. Läkarintyg.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.
Bevarande Kan innehålla sekretess.

Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.
Se anmärkning När anställningen upphör och

personalakten avslutas ska utdraget ur
belastningsregistret gallras bort. Kan
innehålla sekretess. Ingår i Personalakt, ID
729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.
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Bevarande Kan innehålla sekretess. Handlingar
angående rehabiliteringsärenden, bör
förvaras separat (i verksamheten) när
ärendet är klart ska handlingar till
personalakten.

Bevarande Kan innehålla sekretess. Handlingar
angående rehabiliteringsärenden, bör
förvaras separat (i verksamheten) när
ärendet är klart ska handlingar till
personalakten.

Bevarande Kan innehålla sekretess. Handlingar
angående rehabiliteringsärenden, bör
förvaras separat (i verksamheten) när
ärendet är klart ska handlingar till
personalakten.

Bevarande Kan innehålla sekretess. Handlingar
angående rehabiliteringsärenden, bör
förvaras separat (i verksamheten) när
ärendet är klart ska handlingar till
personalakten.

Bevarande Kan innehålla sekretess. Handlingar
angående rehabiliteringsärenden, bör
förvaras separat (i verksamheten) när
ärendet är klart ska handlingar till
personalakten.

Bevarande

Bevarande
Bevarande SEKRETESS.
Bevarande Kan innehålla sekretess

Se anmärkning Gallras när anställningen upphör.
2 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS
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Gallring inakt. SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
Bevarande SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS
Gallras 5 år efter sista anteckningen

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS
5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS
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Gallring inakt. SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

SEKRETESS

10 år SEKRETESS
Bevarande SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 5 år efter sista
anteckningen

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS
2 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS

2 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS
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2 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS
Bevarande SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS
10 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 5 år efter sista
anteckningen

Gallring inakt. SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

2 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS
2 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS

2 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

2 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS

SEKRETESS

SEKRETESS
2 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
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Gallring inakt. SEKRETESS

SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning.
5,15,25 bevaras.

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning Rensas vid inaktualitet, sammanfattas i
journal.

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Rensas vid inaktualitet.
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning
Se anmärkning SEKRETESS

Gallras 10 år efter sista anteckning
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning
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Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Rensa vid inaktualitet,
sammanfattas i journal

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning
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Se anmärkning SEKRETESS. Sammanfattas i journal.
Gallras 10 år efter sista anteckning.

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS.
Gallras 10 år efter sista anteckning.

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Rensa vid inaktualitet,
sammanfattas i journal

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS
Gallras 10 år efter sista anteckning.

Bevarande Rutinbeskrivning eller
informationsmaterial, egenproducerade.

Se anmärkning SEKRETESS
Se anmärkning SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS

1 år SEKRETESS
Se anmärkning SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
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5 år SEKRETESS
Bevarande SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 5 år efter sista
anteckningen

Se anmärkning SEKRETESS.
Gallras efter 5 år om inte 5, 15, 25, se
Personakt ID 224.

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS
5 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS

Bevarande SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
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5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS

Bevarande SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 5 år efter sista
anteckningen

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS
5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning.
Sammanfattas i journal.

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning Inaktuella försäkringshandlingar kan gallras
efter 2 år.

Gallring inakt.

Gallring inakt.
Gallring inakt. Avser material, maskiner och fordon.

Uppdateras kontinuerligt.
Bevarande Uppdateras kontinuerligt
Se anmärkning Gallras 7 år.
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2 år
Gallring inakt.
Gallring inakt.
5 år
Gallring inakt.
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 1 år efter tillståndets

utgång
Se anmärkning Utanordning hos ekonomi. Se

Utanordningar/utbetalningar, ID 689.
Bevarande Gamla ritningar både närarkiv och digitalt.

Nya bara digitalt.
Bevarande

Bevarande

Se anmärkning Gallras 2 år efter avtalets utgång

Bevarande

Bevarande

Bevarande

Bevarande

Bevarande

Bevarande

Bevarande

Se anmärkning Gallras 5 år efter ny fastighetstaxering

Se anmärkning Gallras 10 efter garantibesiktningens
utgång

Gallring inakt.

Gallring inakt.

Bevarande
Bevarande

Bevarande Till Centralarkiv efter 3 år
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Se anmärkning KAN INNEHÅLLA SEKRETESS. Gallras efter
avslutad skolgång

Bevarande SEKRETESS. Elevakter för årskurs 0-6
förvaras centralt på Lekebergsskolan 4-6.
Elevakter för årskurs 7-9 och för gymnasiet
förvaras på Lekebergsskolan 7-9. Till
Centralarkiv 3 år efter avslutad skolgång
förutom elevakter från gymnasiet som
överförs efter 

Se anmärkning Kopia sparas i akten, original skickas till
polisen. Ingår i Barnakt, ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, ID 590.

Se anmärkning Kopia sparas i akten, original skickas till
socialförvaltningen.
Ingår i Barnakt, handlings-ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, handlings-ID 590, se dessa
poster. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning En sammmanfattning samt utredningar,
samtliga involverade
verksamhetsområden. Ingår i Elevakt,
handlings-ID 590, se denna post. 

Se anmärkning Korrespondens av ringa betydelse får
gallras vid inaktualitet.
Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, handlings-ID 590, se dessa
poster. 

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, handlings-ID 590, se dessa
poster. 

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, handlings-ID 590, se dessa
poster. 

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, handlings-ID 590, se dessa
poster. 

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, handlings-ID 590, se dessa
poster. 
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Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Bevarande Eventuella förkortningar och sifferkoder
ska förklaras.
Tas fram årsvis efter klass.

Se anmärkning Gallras 5 år efter avslutad skolgång i
grundskolan. 

Se anmärkning Gallras 1 år efter avslutad skolgång.
Bevarande Elevhistorik. Skapas när eleven avslutar sin

grundskolgång. 
Bevarande Tryckt skolkatalog eller gruppfoton.
Se anmärkning Gallras 3 år efter aktuellt skolår. Elev.
Bevarande Till Centralarkiv efter avslutad skolgång.

Finns i data i 10 år. Elev.
Bevarande Klasscheman på grundskolan och

individuella scheman på gymnasiet.
Bevarande Slutgiltig med dokumenterade förändringar

under året. Bör innehålla uppgifter om
skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress.

Se anmärkning Gallras efter läsårets slut. Elev.
5 år Till Närarkiv omgående. Till Centralarkiv

efter 5 år. Elev
Bevarande Till Närarkiv omgående. Till Centralarkiv

efter 5 år. Elev.
Se anmärkning Bevara brev från vecka 10 och vecka 40.

Resten gallras efter 1 år

Gallring inakt. Elev
Gallring inakt.
Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna

post. Se även Tjänsteanteckning rörande
barn-/elevärenden, handlings-ID 603.

Gallring inakt. Prov lämnas till eleven
Bevarande Samtliga betygsdokument ska ha rektors

underskrift och namnförtydligande, vara
stämplat "Arkivex" och utskrivet på
arkivpapper. Originalet ges till eleven.

Bevarande Tas upp på arbetsmiljörond.

2 år Elev
Bevarande
Bevarande
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2 år Dokumentation om verksamhetsförlagd
utbildning, högskolestudenter som gör
praktik.  

Bevarande
Bevarande SEKRETESS.
Bevarande SEKRETESS.

Bevarande SEKRETESS

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Bevarande Sparas årsvis.

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning

Ingår i Barnakt, se ID 726 Barnakt, samlad
dokumentation om barn i förskolan.

Bevarande Samtliga betygsdokument ska ha rektors
underskrift och namnförtydligande, vara
stämplat "Arkivex" och utskrivet på
arkivpapper. Originalet ges till eleven.

Gallring inakt.
10 år Enligt Försäkringskassan bör gallringsfristen

vara 10 år, då VAB kan sökas retroaktivt så
länge. Utredningar om ev fusk med VAB
preskriberas efter tio år. Föräldrar kan även
överklaga räkningar för barnomsorg i tio år.
Närvarolistorna bevisar om barnet va
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2 år Blankett som skickas till vårdnadshavare
med erbjudande om förskoleplats. Ifylles
och skickas tillbaka till kommunen.  

Bevarande Av intyget ska samtliga betyg som eleven
fått framgå. Samtliga betygsdokument ska
ha rektors underskrift och
namnförtydligande, vara stämplat
"Arkivex" och utskrivet på arkivpapper.
Originalet ges till eleven.

Bevarande SEKRETESS.
Barn med skyddad identitet: skrivs ej in i
något system, handlingar förvaras i
säkerhetsskåp hos barnomsorgsassistent

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post.

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post.

Bevarande Dokumentation kring utflykter som
Individuella programmet, gymnasiet åker
på.

Se anmärkning Beslut tas av förskolechef.
Se anmärkning

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726.

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726, se denna
post.

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726, se denna
post.

1 år

Bevarande
Bevarande

Gallring inakt.

Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning Gallras när barnet slutat förskolan.
Gallring inakt. Information i Procapita

Bevarande
Gallring inakt. Information från SCB, MVC, m.m
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Se anmärkning Gallras 1 år efter att barnet har lämnat
skolan.

Se anmärkning SEKRETESS.
Gallras 1 år efter att barnet har lämnat
skolan.

Se anmärkning Gallras efter 3 år.
Se anmärkning Gallras 3 år efter inkomståret.

Bevarande Rutinen upphörde 1 februari 2016.

2 år Rutinen upphörde 1 februari 2016.

Gallring inakt. Blankett för anmälan när elever flyttar till
kommunen.

Gallring inakt. Blankett för anmälan när elever flyttar från
kommunen.

Se anmärkning Gallras när eleven slutat grundskolan.
Gallring inakt. Blankett. 

Se anmärkning Bevara de röstlängder som använts vid val.

10 år

Se anmärkning Anvisningar och utbildningsmaterial
(särskilt för röstmottagare och kommunala
bud) från Valmyndigheten (och
länsstyrelsen) som enbart gäller ett val.
Kan förstöras efter valet.

Se anmärkning Kan förstöras när valet vunnit laga kraft.
Bevarande För allmänheten, spec om

förtidsröstningen och om dubblettröstkort.

Se anmärkning Sparas under valperioden.

Se anmärkning Sparas under valperioden.

Se anmärkning Sparas under valperioden.

Se anmärkning Sparas under valperioden.

Se anmärkning Gallras efter valet.
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Bevarande

Bevarande

Bevarande

Bevarande

Bevarande

Se anmärkning Sparas under valperioden.
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Registrering ja/nej Förvaring/ ansvar Överföring till centralarkiv

Ja System/akt 5 år efter sista anteckn.

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt
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Ja System/akt

Ja

Ja

Papper

Ja System/akt 5 år efter sista anteckn.

Ja papper

Ja System/akt
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Ja System/akt 5 år efter sista anteckn.

Ja System/akt

Ja Akt/system 5 år efter sista anteckn.

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Nej Nämndsekreterare
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Nämndsekreterare
Ja

Ja System/akt

Pärmar i närarkiv gallras
efter 10 år. Rapporten
som går till nämnd
bevaras.

5 år

Ja Pärmar i närarkiv. 10 år.
Pärmar i närarkiv. 5 år

Pärmar i närarkiv.
Pärmar i närarkiv. 5 år
Tryckt exemplar. Till
Centralarkiv omgående.

Omgående

Ja Fakturasystemet
Ja Ekonomisystemet.

Pärmar i närarkiv. omgående
Centralarkiv omgående
Ekonomiavdelningen.

Ja Pärm i närarkiv.

Ja Ekonomisystemet
Ja Ekonomisystemet
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Ja Barnomsorgsavgifter
förvaras på
J:/adm/ekonomi/arkiv
Ströfakturering förvaras i
närarkivet.
Pärm i närarkiv.
Pärm i närarkiv.
Närarkiv i låst skåp.
Närarkiv i låst skåp
Närarkiv i låst skåp
Pärm i närarkiv (aktiva).
Avslutade ramavtal
levereras till
Centralarkivet årsvis.

när de avslutats

Ja Pärm i närarkiv.
Ja Ekonomisystemet
Ja Närarkiv

Ja Fakturasystemet

Ja

Ja Pärm i närarkiv.
Pärm i Närarkiv
Pärm i Närarkiv

Ja Ekonomisystemet
Ja Ekonomisystemet
Ja Ekonomisystemet

Ja Pärm i närarkiv.
Kassaskåp
Kassaskåp
Kassaskåp
Kassaskåp
Till Centralarkiv
omgående.
Platina.

Platina.

Förvaras på
J:/adm/ekonomi/arkiv
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Ja Förvaras på
J:/adm/ekonomi/arkiv
Pärm hos ekonom.
Pärm i närarkiv.
Förvaras på
J:/adm/ekonomi/

Nej Tjänsterum/ekonomi

Ekonomisystemet.

Nej Närarkiv
Nej Omgående

Ja Platina
Ja Digitalt Platina

Ja Digitalt Platina
Nej Tjänsterum
Ja Digitalt Platina

Ja Platina

Nej Tjänsterum/Platina 5 år

Ja Digitalt Platina 5 år

Nej Digitalt Platina
Ja Digitalt Platina

Ja Digitalt Platina
Närarkiv.

Ja Platina.
Ja Tjänsterum eller

säkerhetsskåp.

Tjänsterum/Dator

Diarie

Diarie
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Ja Platina

Ja Platina
Nej Platina

Ja Platina
Ja Platina
Nej Information Lekeberg

Ute i verksamheten.

Pärm, tjänsterum
Pärm, Tjänsterum
Pärm/data. Till närarkiv
omgående.

5 år

Ja Platina

Ja Platina
Ja Platina

Platina
Platina

Ja Platina
Centralt
förtroendemannaregiste
r, Troman

Nej

Platina
Platina

Nej Tjänsterum
Ja Platina

Platina
Platina
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Platina.

Nej Pärm/Närarkiv 5 år
Ja Digitalt Platina

Nej It-enheten

Nej It-enhetens
ärendehanteringssystem
.

Nej Dator/:I
Ja Diariet
Ja It-enheten
Nej It-enheten
Nej It-enheten
Nej It-enheten
Nej Personec
Nej It-enheten
Nej It-enheten
Nej It-enheten.

Nej It-enheten

Nej It-enheten

Nej It-enheten

Förvaras hos ansvarig
myndighet så länge
systemet är i drift.
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Ja Platina

Nej Närarkiv

Ja Platina
Ja Digitalt Platina - Genom

skärmdumpar som görs
en gång per halvår

Ja Digitala handlingar
förvaras i Platina
Papperhandlingar
förvaras i Närarkiv

5 år

Nej Tjänsterum
Ja Digitalt Platina

Nej

Nej Blir beslut i
Kommunfullmäktige,
bevaras där.

Nej Digitalt Platina
Ja Digitalt Platina
Nej Närarkiv, pärm 5 år
Nej Närarkiv, pärm 5 år

Nej Närarkiv, pärm 5 år
Nej Digitalt Platina
Nej Tjänsterum 5 år
Ja Platina

Ja Platina
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Ja Platina

Ja Digitalt Platina
Ja Digitalt Platina
Ja Digitalt Platina
Ja Görs varje

mandatperiod.
Ja BOOK-IT. Diarie

Ja Platina

Löpande ansökningar
förvaras på tjänsterum,
övriga ansökningar
diarieförs
FRI
(lokalbokningssystem)
Tjänsterum

Biblioteket

Biblioteket

Tjänsterum
Platina

Platina

Biblioteket/tjänsterum

Ja BOOK-IT. Biblioteket
Ja Platina

Tjänsterum
Ja Platina

Tjänsterum
Ja Platina

Platina
Tjänsterum

Tjänsterum

Tjänsterum, efter 3 år till
Ca.

3 år

Tjänsterum
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Platina

Tjänsterum
Ja Platina 5 år

Tjänsterum
Ja Platina

Ja BOOK-IT. Biblioteket

Nej Pärm

Nej Pärm
Ja Kostdatasystemet.
Nej Platina

Pärm.

Ja Platina
Nej Handläggare.

Ja Platina
Nej Platina

Ja Platina

Ja Platina
Ja Platina
Ja Platina
Nej

Ja Tjänsterum/handläggare.
Bevaras i Platina

Nej
Nej  Exceldokument

Nej

Ja Skickas till löneenheten.

Ja Skickas till löneenheten.

Ja Skickas till löneenheten.

Nej
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Nej

Nej Pärm, tjänsterum 1 år.

Nej Pärm, tjänsterum, 2 år
Närarkiv

Nej

Ja 2 år

Ja

Nej Närarkiv.

Nej Tjänsterum.

Ja

Ja

Löneenheten
Ja Bevaras i Personalakt, ID

729.
Ja Pärm,

tjänsterum/digitalt
system

1 år

Nej Närarkiv 5 år

Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Ja Personalsystemet.
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Ja Bevaras i Personalakt, ID
729.

2 år

Ja Närarkiv, 2 år.
Bevaras i Personalakt, ID
729.

2 år

Ja Närarkiv, 2 år
Bevaras i Personalakt, ID
729.

2 år

Ja Närarkiv, 2 år
Bevaras i Personalakt, ID
729.

2 år

Ja Närarkiv, 2 år 2 år

Nej Bevaras i Personalakt, ID
729.

Ja
Ja Skickas till löneenheten.

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
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Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Page 229 of 293



631bb4b1-e6cb-43a0-8540-248aa2ea941d.xlsx

2016-12-19 71112

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
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2016-12-19 72112

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Platina

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
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2016-12-19 73112

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Page 232 of 293



631bb4b1-e6cb-43a0-8540-248aa2ea941d.xlsx

2016-12-19 74112

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
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2016-12-19 75112

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Närarkiv 5 år

Ja Laxå kommun
Ja Laxå kommun.

Ja Laxå kommun.

Ja Laxå kommun.
Ja Laxå kommun.

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
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2016-12-19 76112

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
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2016-12-19 77112

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Diarium
Tjänsterum

Ja Pärm.
Tjänsterum

Ja Personec
Ja Dator.

Ja Digital tjänst.
Ja

Page 236 of 293



631bb4b1-e6cb-43a0-8540-248aa2ea941d.xlsx

2016-12-19 78112

Nej Tjänsterum.
Nej Tjänsterum
Nej Tjänsterum
Ja Platina
Ja Platina
Ja Platina.

Ja Platina

Ja GIS
Närarkiv/digitalt

Ja Kartskåp/centralarkivet,
Platina eller Sydnärke
bygg-databasen

Ja Platina

Ja Platina

Ja Platina

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Platina
Ja Pärm

Tjänsterum

Nej Närarkiv/nämndsekreter
are

3 år
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2016-12-19 79112

Nej Tjänsterum/handläggare

Ja Tjänsterum. Platina. 3 år/5 år

Förvaras i brandsäkra
skåp.

Elevakt

Elevakt

Elevakt

Elevakt

Elevakt

På förskolan skrivs de av
pedagog/barnteam.
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2016-12-19 80112

Elevakt

Pärm,
närarkiv/kassaskåp.

3 år

Pärm, närarkiv/kassaskåp

Tjänsterum
Tjänsterum/ProCapita efter avsl. skolgång

Till närarkiv omgående. 1 år
Infomentor.
Infomentor. Data Efter avslut. skolgång

Pärm/data. Tjänsterum 2
år.

5 år

Pärm, tjänsterum till
vårterminens slut.

5 år

Pärm, tjänsterum
Kartonger/plåtskåp.
Närarkiv
Kartonger i Närarkiv 5 år

Data/Pärm, tjänsterum
Förskola/pegagog

Pärm, tjänsterum
Pärm/data, tjänsterum

Ja Elevakt 5 år

Pärm/mapp/data

Digitalt.
Förskola/
Förskolepedagog/
Förskolechef
Pärm hos handläggare.

Ja Platina
Procapita
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2016-12-19 81112

Pärm/Handledare

Ja
Ja Bevaras hos

skolsköterskan digitalt,
PMO

Ja Förvaras hos
skolsköterskan digitalt,
PMO
Elevakt

Elevakt

3 år.

Elevakt

Elevakt

Elevakt

Elevakt

Skolsköterska. Förvaras i
skolhälsovårdsjournalen,
se ID 674
Patientjournaler inom
Skolhälsovården.

Pärm,
närarkiv/kassaskåp.

3 år

Tjänsterum
Förskola/förskolepedago
g
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2016-12-19 82112

Ja Platina. Efter avslut i förskolan

Elevakt

Gäller både grundskolan
och gymnasiet.

3 år

Procapita.
Ingår i Barnakt, handlings-
ID 726.

Förskolechef

Ja Tjänsterum/handläggare.
Procapita.

Nej Förskola/pedagog 1 år
Ja Procapita

Nej Tjänsterum/handläggare.

Dras ut från Procapita.
En för varje förskola. Se
Planer, tagna av
verksamheten, ID 671.
Se Verksamhetsplaner ID
704.
Förskola/pedagog

Nej Digitalt/handläggare

Ja Förskolechef 1 år
Nej Tjänsterum/handläggare
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2016-12-19 83112

Förskola/pedagog

Ja Förskola/pedagog

Tjänsterum/handläggare

Tjänsterum/handläggare

Tjänsterum/handläggare

Nej Centralarkiv.

Nej Platina
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2016-12-19 84112
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2016-12-19 85112
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2016-12-19 86112
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2016-12-19 87112
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2016-12-19 88112
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2016-12-19 89112
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2016-12-19 90112
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2016-12-19 91112
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2016-12-19 92112
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2016-12-19 93112
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2016-12-19 94112
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2016-12-19 95112
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2016-12-19 96112
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2016-12-19 97112
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2016-12-19 98112
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2016-12-19 99112
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2016-12-19 100112
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2016-12-19 101112
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2016-12-19 102112
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2016-12-19 103112
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2016-12-19 104112
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2016-12-19 105112
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2016-12-19 106112
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2016-12-19 107112
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2016-12-19 108112
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2016-12-19 109112
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Redovisning av inkomna synpunkter, 9 november - 6 december 
2016

§228
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

Namn (frivilligt)

Benny Lawin

E-post (frivilligt)

benny.lawin@glocalnet.net

Meddelande

Vinter och halka. Fråga: Kan vi som ansvarar för "våra" trottoarer hämta sand för sandning? Finns information
om detta? Benny

Page 273 of 293



Page 274 of 293



Page 275 of 293



Page 276 of 293



Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Karlsson Urban

Telefon (frivilligt)

070 6060151

E-post (frivilligt)

urban-bergavallen@telia.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Kolla upp gatorna i fjugesta . Träd-Häckar-som växer ut på vägbanan .Höjd vid vägkorsningar. Det verkar som
dom inte vet var dom har sin tomtgräns fastighetsägarna .
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FrÅn: Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>
Till: "urban-bergavallen@telia.com" <urban-bergavallen@telia.com>
CC: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Platinaadmin <Platina@lekeberg.se>
Ärende: Tack för synpunkter angående skymmande växtlighet (KS 16-690)
Datum: 2016-11-29 16:18:01

Hej Urban,

Tack för dina synpunkter angående skymmande växtlighet i Fjugesta. Är det någon specifik
plats/adress du åsyftar så tar vi tacksamt emot den informationen.

Med vänlig hälsning

Mats Turesson
Chef
Teknik och serviceavdelningen
0585-487 21 (dir)
mats.turesson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Sida  1

E-postformulär

 

Meddelande

Eftersom lekebeg höjer vatten-taxan bör det gälla avfall (soptuna) med i tätorter fylls bilen på 2tim i landsortkan
det bli 4tim, OBS  leken-fallhyttan-tåmgeråsa .Med andra ord tänker för vad ni börjat med
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Johan Rundberg

E-post (frivilligt)

skoglund.rundberg@gmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej!
Jag undrar om det finns planer på något slagsmål farthinder på Bergsgatan?
Det pågar väldigt mycket höga farter på vägen ,speciellt vid halt väglag.
Det kan ju vara riskfyllt för gångtrafikanter att röra sig där.
Något att tänka på tycker jag.
Mvh Johan Rundberg
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Gunnar Söderberg

Telefon (frivilligt)

0705561934

E-post (frivilligt)

gunnarsoderberg@telia.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

När i hela friden skall det bli någon ordning på vattnet i Gropen?
Nu har vi haft fruktansvärt dåligt vatten till och från sedan den 13 juni.
Det är inte acceptabelt som det är nu!
Ni pratar om att höja vattentaxan och ni kan inte ens leverera drickbart vatten. Det är ju som ett stort skämt.
Vi har snart Sveriges dyraste och sämsta vatten.
Men som sagt var när kommer vi i Gropen att kunna använda vattnet som vanligt igen undrar en trogen
skattebetalare?
Vart tog vattentanken vägen? Är det meningen att vi ska smälta snö så vi får vatten som går att använda?

Tacksam för svar snarast

Från en undrande skattebetalare.
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Samverkansprotokoll för kännedom

§230
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Protokoll 2016-12-05

Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Tid Plats
10:00-12:00 Leken  

Övriga

Protokollet innehåller paragraferna §§72-78

Ordförande _________________________________________________________________
Peter Brändholm

Justerare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Calson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Peter Brändholm (vice ordförande) 
(Personalchef)
Linda Calson (personalsekreterare)
Jan Hörman (Lärarförbundet)
Gordana Sutic (SACO)
Lena Nyströmer (Kommunal)
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Calson
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§72 Val av justerare
§73 Föregående protokoll
§74 Frågor för Central samverkan
§75 Övriga frågor för Central samverkan
§76 Frågor för KSF- samverkan
§77 Övriga frågor till KSF-samverkan
§78 Aktuella ärenden till KSAU/KS
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§72- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Till justerare valdes Gordana Sutic.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§73- Föregående protokoll
Ärendebeskrivning
Fackliga organisationer har inget att erinra föregående protokoll.

 

Beslutsunderlag
 Protokoll för  2016-11-15 13.23.08.pdf - (37628)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§74- Frågor för Central samverkan
Ärendebeskrivning

 Rutiner för annonsering i samband med rekrytering

Ett förslag till en rutin för cheferna har tagits fram för att underlätta rekryteringen av kortare vikariat 
(under tre månader) samtidigt som vi säkerställer att lag och avtal följs.  Diskussioner omkring för- 
och nackdelar med rutinen samt hur vi ska jobba mera proaktivt för att rekrytera vikarier.
 

Fackliga organisationer har inget att erinra förslaget.

 

 Utvärdering löneöversynsprocessen 2016 

Utvärderingen skjuts fram till våren 2017 för att undvika att blanda ihop pågående löneöversyn och 
2016. Utvärderingen blir då till våren ca i maj 2017 då även utvärdering för 2016 får tillkomma 
utvärderingen.

Inget att erinra från fackliga organisationer.

Beslutsunderlag
 Rutin för rekrytering till kortare vikariat via Bemanningsenheten - (37636)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§75- Övriga frågor för Central samverkan
Ärendebeskrivning
Peter Brändholm informerar om rekryteringsprocessen för kommundirektör. Uttagna till intervjuer:

- Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef i Örebro kommun

- Marie-Louise Fransson- Forsberg, politiker

- Ann Eriksson, chef inom ett statligt bolag

- Isabell Landström , programdirektör från Örebro kommun

 

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§76- Frågor för KSF- samverkan
Ärendebeskrivning

 Förslag till organisation AMI

Peter Brändholm föredrar ärendet. Viss omorganisation på AMI kommer att ske - 
Integrationsstrateg utgår och blir istället Integrationssamordnare, kommer att vara två 
Integrationssamordnare. Arbetsmarknadshandledare kommer att bli arbetsmarknadssamordnare. 
Uppdraget för AMI har utvidgats genom att integrationsdelen har ökat.

Fackliga organisationer har inget att erinra förslaget.

Beslutsunderlag
 Förslag till organisation AMI - (37877)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§77- Övriga frågor till KSF-samverkan
Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§78- Aktuella ärenden till KSAU/KS
Ärendebeskrivning
Peter Brändholm föredrar aktuella ärenden.

 Månadsuppföljning

Frågor omkring månadsuppföljningen av sjukfrånvaron uppstår. Frånvaron har ökat lite varje månad 
alla förvaltningar (upplevs dock som om det generellt har planat ut lite).
Diskussion om vad ökningen kan bero på; brist på vikarier? Slitsamt  på ordinarie personal.
Kan också bero på icke närvarande chefer? Kanske avsaknaden av någon att samtala med, prata av 
sig med, framförallt för dem inom kontaktyrken.
Kommunal uppger att det kommer en del samtal till dem om konflikter i arbetsgrupperna, mellan 
arbetstagarna och mellan arbetstagare och chef, beror kanske på hög arbetsbelastning och för lite 
återhämning, man orkar inte "hålla fasaden". Fackliga ser att det har förändrat sig den senaste tiden.

Personalavdelningen informerar om att kommunen har anmält sig till ett pilotprojekt 
(forskningsstudie i ett samarbete mellan SKL och Linnéuniversitetet) om förebyggande arbete för 
utmattning och stress, men vet inte ännu om vi kommer med, återkommer i frågan.

 

 Anslag till fiberutbyggnad

Peter informerar om ett anslag på 100 tkr för arbetet med fiberutbyggnaden, går det igenom innebär 
det att Carina Åkesson kommer att jobba vidare med det till april 2017. Birgitta Löfwenhamn jobbar 
då på bemanningen halvtid.

 

Fackliga organisationer har inget att erinra.

 

 

Beslutsunderlag
 Kallelse för KSAU 2016-12-05.pdf - (37992)

Paragrafen är justerad
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