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Protokoll 2015-04-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-04-14

Datum för anslags uppsättande 2015-04-14 Datum för anslags nedtagande 2015-05-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§57 Val av justerare
§58 Informationspass
§59 Informationsärende - Arbetsmarknadsprognos
§60 Tillsättande av kommundirektör
§61 Rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen
§62 Tillförordnad förvaltningschef för kultur och bildning
§63 Förslag angående naturreservat vid Hidinge skola

§64 Exploateringsavtal för Vreta 2:2 (del av golfbanan i Lanna) norr om Hidinge skola 
gällande allmänplatsmark (gata)

§65 Placering av ny förskola i Hidinge-Lanna, Vreta 1:38
§66 Remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län
§67 Förslag om förlängning av jakträttsavtal
§68 Verksamhetsplan för kris- och beredskap
§69 Årsredovisning Sahlefeldska skolfonden 2014

§70 Mål – och ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2016 och planåren 
2017-2018

§71 Årsredovisning 2014 för Lekebergs kommun
§72 Ansvarsfrihet i nämnder och styrelser
§73 Bolagens årsredovisning och direktiv till ombud
§74 Internkontroll
§75 Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun
§76 Detaljplan för del av Lanna Hills, Hidinge-Lanna 4:62
§77 Detaljplan Vreta 2:11 m.fl, Lekebergs kommun
§78 Överflytt av skolassistenterna

§79 Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun 
2015-2018

§80 Partistöd 2015

§81 Rapportering av ej verkställda beslut 2014 - Kultur- och bildningsnämnden samt 
Vård- och omsorgsnämnden

§82 Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
§83 Motion om  naturreservat vid Trollkarlen och Borgasjön
§84 Svar på motion angående spontanmötesplats i Mullhyttan
§85 Medborgarförslag om information vid Vattenpark Lillån
§86 Meddelanden
§87 Beslut om att adjungera in Britt Åhsling(M), kommunfullmäktiges ordförande

4



Protokoll 2015-04-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 57 - Val av justerare

Ärendebeskrivning
Omedelbar justering av §60-62 sker på sekreterarens kontor i direkt anslutning till mötet

Justering av övriga paragrafer sker på sekreterarens kontor måndag 20 april kl 11.00

Beslut
Kommunstyrelsen utser Kjell Edlund(S) till justerare och Håkan Söderman(M) till ersättare

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 58 - Informationspass

Ärendebeskrivning
Information från representanterna i nämnder och bolag.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 59 - Informationsärende - Arbetsmarknadsprognos

Ärendebeskrivning
Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen, informerar om arbetsmarknadsprognosen för Lekeberg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Presentation Arbetsmarknadsprognos
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 60 - Tillsättande av kommundirektör (KS 15-303)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Ewa Lindberg som ny kommundirektör

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen 

1. anställer Ewa Lindberg fr. o.m. 2015-04-15

2. förordnar Ewa Lindberg som kommundirektör under tiden 15 april 2015 --14 april 2019

3. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att besluta om anställningsvillkor under 
pågående förordnande

4. entledigar Ewa Lindberg från tjänsten som förvaltningschef för kultur- och 
bildningsförvaltningen fr. o.m. 2015-04-15 

Beslut
Kommunstyrelsen 

1. anställer Ewa Lindberg fr. o.m. 2015-04-15

2. förordnar Ewa Lindberg som kommundirektör under tiden 15 april 2015 --14 april 2019

3. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att besluta om anställningsvillkor under 
pågående förordnande

4. entledigar Ewa Lindberg från tjänsten som förvaltningschef för kultur- och 
bildningsförvaltningen fr. o.m. 2015-04-15 

Paragrafen anses omedelbart justerad

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 61 - Rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och 
bildningsförvaltningen (KS 15-301)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till rekryteringsgrupp för 
rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen

Beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till rekryteringsgrupp för 
rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och bildningsförvaltningen

Paragrafen anses omedelbart justerad

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 62 - Tillförordnad förvaltningschef för kultur och bildning (KS 
15-302)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

- tillförordnar Ewa Lindberg att jämte tjänsten som kommundirektör vikariera som 
förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen tills annan person tillförordnas dock 
längst till 15 maj 2015

- kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att tillförordna 
förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen tills ny förvaltningschef tillträder sin 
anställning, dock längst t.o.m 15 oktober 2015

Beslut
Kommunstyrelsen

- tillförordnar Ewa Lindberg att jämte tjänsten som kommundirektör vikariera som 
förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen tills annan person tillförordnas dock 
längst till 15 maj 2015

- kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att tillförordna 
förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen tills ny förvaltningschef tillträder sin 
anställning, dock längst t.o.m 15 oktober 2015

Paragrafen anses omedelbart justerad

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 63 - Förslag angående naturreservat vid Hidinge skola (KS 15-
103)

Ärendebeskrivning 
Förslag om bildande av naturreservat vid Hidinge skola. Skogen intill Hidinge skola har under 
lång tid används av elever och personal på skolan. Skogen har fungerat både som lärosal och 
inte minst som en plats för lek och rekreation. Vid beslutet om att bygga en ny skola i 
Hidinge framfördes många önskemål om att skogen intill skolan skulle bevaras. Önskemålen 
kom från elever och personal på skolan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Sydnärkes miljöförvaltning i uppdrag att slutföra förberedelserna för 
att bilda naturreservatet Vretalundsskogen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen ger Sydnärkes miljöförvaltning i uppdrag att slutföra förberedelserna för 
att bilda naturreservatet Vretalundsskogen.

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
Sydnärkes Miljöförvaltning

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag angående naturreservat vid Hidinge skola
 Karta Vretalundsskogen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 64 - Exploateringsavtal för Vreta 2:2 (del av golfbanan i Lanna) 
norr om Hidinge skola gällande allmänplatsmark (gata) (KS 15-
255)

Ärendebeskrivning 

BEST Fastigheter AB planerar att bebygga ett markområde på delar av fastigheterna VRETA 
2:11, VRETA 1:38, del av HIDINGE-LANNA 4:62 , bebyggelsen ska bestå av 80 st småhus, 
gator och va-ledningsnät.

Avtalet innebär att markområdet på delar av fastigheterna VRETA 2:11, VRETA 1:38 samt 
HIDINGE-LANNA 4:62, vid byggnation av gator, gatubelysning samt va-ledningsnät som 
bekostas av kommunen inom allmänplatsmark (gata) där kommunen är huvudman ska 
allmänplatsmark (gata) utan kostnad övergå i kommunens ägo. Anslutningsavgift för vatten 
och avlopp ska debiteras av kommunen enligt kommunens gällande va-taxa för varje enskild 
köpare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande, i uppdrag att teckna avtal med BEST 
Fastighet AB i enlighet med bifogat förslag till avtal.

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande, i uppdrag att teckna avtal med BEST 
Fastighet AB i enlighet med bifogat förslag till avtal.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Exploateringsavtal
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 65 - Placering av ny förskola i Hidinge-Lanna, Vreta 1:38 (KS 15-
73)

Ärendebeskrivning 
Eftersom invånarantalet ökar i Lekeberg och i synnerhet i Lanna-Hidingeområdet finns det 
ett behov av ny förskola i området. Teknik och serviceavdelningen och byggförvaltningen har 
gått igenom möjliga platser där det är möjligt att bygga inom det närmaste året.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen placerar den nya 4-avdelningsförskolan i Hidinge/Lanna till fastigheten 
Vreta 1:38.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen placerar den nya 4-avdelningsförskolan i Hidinge/Lanna till fastigheten 
Vreta 1:38.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Karta förskola Hidinge Lanna
 Placering av ny förskola i Hidinge-Lanna
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§ 66 - Remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län (KS 
14-509)

Ärendebeskrivning 
Förslag från Länsstyrelsen angående klimatanpassningsplan för Örebro län.
Syftet med planen är att vara ett vägledande dokument med åtgärder för att anpassa länet 
till ett förändrat klimat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. antar svar på remissen
2. ger Sydnärkes miljöförvaltning i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. antar svar på remissen
2. ger Sydnärkes miljöförvaltning i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan.

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
Sydnärkes Miljöförvaltning

Länsstyrelsen i Örebro län

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse -  Remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län
 Svar på remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län
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§ 67 - Förslag om förlängning av jakträttsavtal (KS 15-199)

Ärendebeskrivning 
Kommunen har under många år arrenderat ut skogsmark för jakt. De jaktlag som arrenderat 
marken har gjort det sedan kommunen bildades och troligen även innan. Detta skapar 
kontinuitet och ger förutsättningar för en god jakt och viltvård. Med detta som bakgrund 
föreslås en förnyelse av jakträttsavtalen med nuvarande jakträttsinnehavare.
Lekebergs kommun har avtal med fyra olika jakträttsinnehavare. Avtalen löper ut 2015-06-
30 och behöver därmed förnyas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förnyar jakträttsavtalen för perioden 2015-07-01 till 2017-06-30 med 
1. Tryggeboda Jaktlag, Mikael Johansson, avseende Fallhyttan 1:10
2. Bengt Schneider, Berga Gård, 716 92 Fjugesta avseende ”Fjugesta”
3. Jan Kindgren, Gryt, 716 94 Mullhyttan avseende del av Västanås 2:1 ( Gryt )
4. Lars Fager, 719 95 Vintrosa avseende dela av delområde 904 Västanås 2:1(Kulls och 
Bornås)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen förnyar jakträttsavtalen för perioden 2015-07-01 till 2017-06-30 med 
1. Tryggeboda Jaktlag, Mikael Johansson, avseende Fallhyttan 1:10
2. Bengt Schneider, Berga Gård, 716 92 Fjugesta avseende ”Fjugesta”
3. Jan Kindgren, Gryt, 716 94 Mullhyttan avseende del av Västanås 2:1 ( Gryt )
4. Lars Fager, 719 95 Vintrosa avseende dela av delområde 904 Västanås 2:1(Kulls och 
Bornås)

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Jakträttsavtal Västanås 2015-2017
 Jakträttsavtal Gryt 2015-2017
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 Jakträttsavtal Fjugesta 2015-2017
 Jakträttsavtal Fallhyttan 2015-2017
 Förslag om förlängning av jakträttsavtal
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§ 68 - Verksamhetsplan för kris- och beredskap (KS 15-242)

Ärendebeskrivning 
En verksamhetsplan har tagits fram för arbetet kring kris och beredskap för kommande 
mandatperiod. Planen innehåller en rad aktiviteter och är en del i kommunens omtag kring 
kris- och beredskapsarbetet. 
Under 2015 kommer fokus ligga på utbildningar för att lägga en grund för kommande 
aktiviteter. Även en översyn av olika styrdokument kommer göras under 2015.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsplan för kris- och beredskap 2015-2018

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsplan för kris- och beredskap 2015-2018

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan kris och beredskap
 Bilaga 1 - Aktivitetsplan 2015
 Bilaga 2 - Utbildnings- och övningsplan 2015-2018
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan för kris- och beredskap
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§ 69 - Årsredovisning Sahlefeldska skolfonden 2014 (KS 15-248)

Ärendebeskrivning 

Lekebergs kommun förvaltar en stiftelse, Stiftelsen Sahlefeldtska Skolfonden. 
Räkenskapssammanställning för stiftelsen har upprättats. De obligatoriska delarna i 
räkenskapssammanställningen är sammanställning av intäkter och kostnader för 
räkenskapsåret, sammanställning av tillgångar och skulder vid årets början och slut, värdet 
av stiftelsens tillgångar vid årets slut samt specifikation av förändringen av eget kapital. För 
att öka informationsvärdet har förvaltningsberättelse upprättats för stiftelsen.
Under räkenskapsåret har inga bidrag utbetalats från stiftelsen. Detta eftersom det fria egna 
kapitalet är för litet för att en utbetalning ska kunna ske.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1.godkänner räkenskapssammanställningen för Stiftelsen Sahlefeldska 
Skolfonden, 
2. överlämnar räkenskapssammanställningen för revision.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen 
1.godkänner räkenskapssammanställningen för Stiftelsen Sahlefeldska 
Skolfonden, 
2. överlämnar räkenskapssammanställningen för revision.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Årsredovisning Sahlefeldska skolfonden 2014
 Räkenskapssammanställning Sahlefeldtska skolfonden 2014
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 70 - Mål – och ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 
2016 och planåren 2017-2018 (KS 15-244)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutar varje år om mål- och budgetförutsättningar för nämnderna att 
förhålla sig till i sitt arbete med mål och budget. Dessa innehåller preliminära 
kommunfullmäktige mål och preliminära ekonomiska ramar. Äskningar för kvalitetshöjningar 
ska motiveras mot kommunfullmäktiges mål. Budgetberedningen tar sedan, i dialog med 
förvaltningarna, ställning till förvaltningarnas äskningar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett beräkningsunderlag som beslutsunderlag 
inför fastställandet av Mål- och budgetförutsättningarna för 2016-2018. 
Budgetförutsättningarna är det förvaltningarna ska ha som utgångspunkt i sina äskanden till 
budgetberedningen.

Lekebergs kommun förväntas få cirka 396 mkr i skatter och bidrag inklusive den kommunala 
fastighetsavgiften för verksamhetsåret 2016. Beräkningen bygger på förutsättningarna från 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 15:07 och att kommunen förväntas ha 7 
390 invånare per den 1 november 2015. Beräkningen av skatter och bidrag innebär ett 
resultatkrav på drygt 3,9 mkr om resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och 
uppgå till en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar mål och budgetanvinsningar för 2016

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen antar mål och budgetanvinsningar för 2016

Paragrafen är justerad
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2016 och planåren 2017-

2018
 Mål- och budgetanvisningar inför 2016
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§ 71 - Årsredovisning 2014 för Lekebergs kommun (KS 14-517)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2014. 
Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en redovisning av 
det ekonomiska utfallet för 2014. 

Av kommunfullmäktige beslutade 26 mål har nämnder och styrelsen uppnått 10 stycken, 
delvis uppnått 6, ej uppnått 4 och 6 har inte gått att följa upp. 

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 5,8 mkr för 2014. Fördelningen är att 
Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 3,5 mkr och holdingbolaget ett positivt utfall 
på 2,3 mkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2014

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2014

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tidplan för 2014 års bokslutsarbete
 Årsredovisning för Lekebergs kommun 2014
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2014 för Lekebergs kommun
 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2014
 Kultur- och bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2014
 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2014
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 72 - Ansvarsfrihet i nämnder och styrelser (KS 15-309)

Ärendebeskrivning 
I kommuner, landsting och regioner sker ansvarsprövningen i två led. I allmänna val vart 
fjärde år har medborgarna möjlighet att utkräva ansvar av de förtroendevalda politikerna i 
fullmäktige. I nästa led är det medborgarföreträdarna i fullmäktige som varje år under 
mandatperioden prövar ansvaret i styrelser, nämnder och beredningar.

Det är de förtroendevalda som fullmäktige har utsett i styrelser, nämnder och beredningar 
som har detta ansvar och som prövas. Det främsta underlaget till fullmäktiges 
ansvarsprövning är revisorernas granskning och bedömning 

Revisorernas uppdrag är att granska och bedöma all verksamhet varje år. De granskar om 
fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer uppnås och efterlevs. De prövar om verksamheten är 
ändamålsenlig och ekonomiskt effektiv, om räkenskaperna är riktiga och om den interna 
kontrollen är tillräcklig

Det är styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar samt enskilda ledamöter i dessa organ 
som har ansvar och därför ansvarsprövas av fullmäktige. Ansvaret följer med det uppdrag 
som dessa får av fullmäktige, när de utses till ett uppdrag t ex i en nämnd.
Tjänstemän har inte ett självständigt ansvar som prövas av fullmäktige.

Kommunallagens bestämmelser om uppdrag och ansvar för styrelser och nämnder ger en 
tydlig bild av ansvarets beståndsdelar. Uppdraget och ansvaret är att genomföra och 
förverkliga fullmäktiges mål och beslut till givna förutsättningar, enligt gällande lagar och 
föreskrifter och med en tillräcklig intern kontroll.

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige för beslut

Paragrafen är justerad
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansvarsfrihet i nämnder och styrelser
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 73 - Bolagens årsredovisning och direktiv till ombud (KS 15-
308)

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för holdingbolaget har inkommit med årsredovisning för kommunens bolag år 
2014.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1.ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och 
balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat samt
2.beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Beslut
Kommunfullmäktige
1.ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och 
balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat samt
2.beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning och direktiv
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunala Holding AB 2014
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunfastigheter AB 2014
 Årsredovisning - LekebergsBostäder AB 2014
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§ 74 - Internkontroll (KS 15-272)

Ärendebeskrivning 
Enligt det av fullmäktige antagna ”Reglementet för intern kontroll av ekonomi och 
verksamhet” ska nämnderna senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs föranstalta 
om sådana.

Kommunstyrelsen samt Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med uppföljning av 
internkontroll 2014, det har inte Kultur- och bildningsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. ger kultur- och bildningsnämnden i uppdrag att innan sommaren redovisa åtgärder och 
rutiner för intern kontroll samt nämndens intern kontrollplan för 2015 till kommunstyrelsen.
2. ger vård och omsorgsnämnden i uppdrag att innan sommaren redovisa åtgärder och 
rutiner för intern kontroll samt nämndens intern kontrollplan för 2015 till kommunstyrelsen
3. ger kommundirektören I uppdrag att se över intern kontrollen för hela kommunen och 
redovisa detta till kommunstyrelsen innan sommaren.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. ger kultur- och bildningsnämnden i uppdrag att innan sommaren redovisa åtgärder och 
rutiner för intern kontroll samt nämndens intern kontrollplan för 2015 till kommunstyrelsen.
2. ger vård och omsorgsnämnden i uppdrag att innan sommaren redovisa åtgärder och 
rutiner för intern kontroll samt nämndens intern kontrollplan för 2015 till kommunstyrelsen
3. ger kommundirektören I uppdrag att se över intern kontrollen för hela kommunen och 
redovisa detta till kommunstyrelsen innan sommaren.

Paragrafen är justerad
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Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Kommundirektören

Beslutsunderlag
 Intern kontroll
 Intern kontrollplan Vård och omsorgsnämnden 2014
 Uppföljning av intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelseförvaltningen
 Intern kontrollplan VON
 §8 Intern kontroll uppföljning 2014
 Tjänsteskrivelse  - Rapport av intern kontroll för kommunstyrelsen 2014
 §45 Rapport av intern kontroll för kommunstyrelsen 2014
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§ 75 - Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun (KS 14-245)

Ärendebeskrivning 
I samband med aktualisering av sponsring för ”Hälsans stig” föreslås en revidering av 
riktlinjer för reklamköp och sponsring för Lekebergs kommun. Riktlinjer för reklamköp av 
föreningar i Lekebergs kommun (Dnr 166/1999-105) omfatta inte direkta 
sponsringsprinciper. 

De nu föreslagna riktlinjerna för sponsring i Lekebergs kommun är mer utförliga avseende 
hanteringen av reklam och sponsring. Förslaget grunda sig på andra kommuners riktlinjer av 
sponsring/reklam.

I och med detta ärende föreslår kommunstyrelseförvaltningen att nuvarande riktlinjer för 
reklamköp upphör.

Sponsring innebär ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller fler parter, där den ena 
parten (sponsorn) förbinder sig lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller 
tjänster, och den andra parten (den sponsrade) som motprestation tillhandahåller t.ex. 
exponering av företagsnamn, varumärke eller varor och tjänster till nytta för sponsorn.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun vilket ersätter Riktlinjer 
för reklamköp av föreningar i Lekebergs kommun

Yrkande

Håkan Söderman(M) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott 
delegation att fatta beslut i sponsringsärenden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. antar riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun vilket ersätter Riktlinjer för reklamköp 
av föreningar i Lekebergs kommun

2. ger kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att fatta beslut i sponsringsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen
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1. antar riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun vilket ersätter Riktlinjer för reklamköp 
av föreningar i Lekebergs kommun

2. ger kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att fatta beslut i sponsringsärenden

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun
 Riktlinje för sponsring i Lekebergs kommun
 Riktlinje för reklamköp av föreningar i Lekebergs kommun
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§ 76 - Detaljplan för del av Lanna Hills, Hidinge-Lanna 4:62 (KS 
15-16)

Ärendebeskrivning 
För BEST fastighet AB (Henrik Johanssons) räkning upprättades en detaljplan för del av 
fastighet Hidinge-Lanna 4:62 avseende bostadsbebyggelse (tomter). I dess sydöstra hörn 
fanns ett fornminne som sparades i planen genom användningsbestämmelsen Natur. 
Länsstyrelsen beslutade dock 2013-03-27, att ge tillstånd att ta bort fornlämningen (RAÄ 
Ridinge 102: l) för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Ett detaljplaneändringsförfarande 
genomfördes för den dåvarande naturmarken för att möjliggöra radhusbebyggelse.
Vid fastighetsbildningen uppstod problem då den först antagna planens fastighetsgränser låg 
något inom plangränserna för den senare detaljplanen.
Problemet löses med denna uppdaterade version av den sist antagna detaljplanen. Denna 
detaljplan ersätter den förra i sin helhet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Lanna Hills, Hidinge-Lanna 4:62

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Lanna Hills, Hidinge-Lanna 4:62

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Detaljplan för del av Lanna Hills, Hidinge-Lanna 4:62
 Tjänsteskrivelse
 Plankarta
 Planbeskrivning
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§ 77 - Detaljplan Vreta 2:11 m.fl, Lekebergs kommun (12KS250)

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde samt även ett 
verksamhetsområde med centrum, handel och kontor intill Hidinge skola. 

Handläggning
Förslaget för detaljplan har handlagt med normalt planförfarande. En granskningshandling 
av detaljplan för Vreta 2:2 m.fl. har varit ute på granskning under perioden 25 juni till 16 juli 
2014, 
i enlighet med 5 kap 18 § Plan och bygglagen (2010-900). 

Inkomna synpunkter har redovisats och behandlats i särskilt utlåtande som bifogas 
planhandlingarna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Vreta 2:11 m.fl. i Lekebergs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Vreta 2:11 m.fl. i Lekebergs kommun

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Vreta 2-11 m fl granskning
 DP Vreta 2_11
 Vreta 2-11Geoteknisk undersökning
 Vreta_2_11_Behovsbedomning_detaljplan_antagandehandling
 Samråd MB 12 kap 6§ Åtgärder Större vattensalamander inför detaljplan Vreta(19381)
 Illustration DP Vreta 2_2
 Granskningsutlåtande Vreta 2-11
 Fastfört Vreta 2_2 mfl 20140130
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 DP Vreta 2 11 Antagande
 Vreta_2_11_Planbeskrivning_antagandehandling
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§ 78 - Överflytt av skolassistenterna (KS 14-655)

Ärendebeskrivning 
I genomlysningen som gjordes i höstas av Adminstrativa avdelningen var en av slutsatserna 
att dom två skolassisterna som är organiserade på avdelningen borde flyttas över till Kultur- 
och bildningsnämnden. 

Baserat på genomlysningen har nu kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med kultur- 
och bildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på att flytta över skolassistenterna till 
kultur- och bildningsnämnden.

Detta innebär en budgetjustering mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och 
bildningsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Flyttar 1,6 årsarbetare skolassistent från Kommunstyrelsen till Kultur- och 
bildningsnämnden
2. Ombudgeterar 204 000 kr från Kommunstyrelsen till Kultur- och bildningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige 
1. Flyttar 1,6 årsarbetare skolassistent från Kommunstyrelsen till Kultur- och 
bildningsnämnden
2. Ombudgeterar 204 000 kr från Kommunstyrelsen till Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Överflytt av skolassisenterna till KUB
 Tjänsteskrivelse - Överflytt av skolassistenterna
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 Genomlysning - Administrativa avdelningen
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§ 79 - Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun 2015-2018 (KS 14-466)

Ärendebeskrivning 
Nuvarande reglemente antogs inför den dåvarande mandatperioden 2011-2014.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. 
Revideringarna bygger på tidigare beslut om förflyttning av verksamhetsansvar, på ny 
lagstiftning samt förslag till vissa förändringar för att underlätta hanteringen av vissa 
ärenden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige antar Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun
 Tjänsteskrivelse - Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun 2015-2018
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§ 80 - Partistöd 2015 (KS 15-94)

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-06-11 ,§56, är partistödet uppdelat på grundstöd 
samt mandatstöd. Grundstödet är 10 % av basbeloppet per parti och mandatstödet är 15 % 
av basbeloppet per mandat.
Beräkningsgrunder:
Basbelopp 44 400 
Grundstöd 10 % av basbeloppet per parti
Mandatstöd 15 % av basbeloppet per mandat

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2015 enligt följande

Socialdemokraterna 71 040
Centerpartiet 64 380
Moderaterna 37 740
Kristdemokraterna 17 760
Folkpartiet 11 100
Vänsterpartiet 11 100
Miljöpartiet 11 100
Framtidspartiet - 17 760
Lekeberg
Sverigedemokraterna 31 080

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2015 enligt följande

Socialdemokraterna 71 040
Centerpartiet 64 380
Moderaterna 37 740
Kristdemokraterna 17 760
Folkpartiet 11 100
Vänsterpartiet 11 100
Miljöpartiet 11 100
Framtidspartiet - 17 760
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Lekeberg
Sverigedemokraterna 31 080

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Partistöd 2015
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§ 81 - Rapportering av ej verkställda beslut 2014 - Kultur- och 
bildningsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden (KS 15-266)

Ärendebeskrivning 
Kultur- och bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal 
rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen 
gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Rapportering av ej verkställda beslut 2014 - Kultur- och bildningsnämnden samt Vård- och 

omsorgsnämnden
 rapportering av ej verkställda beslut till KF och revisorer (2/3)
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§ 82 - Redovisning av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag (KS 15-42)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie sammanträden vår och höst.
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på samma sätt som ej 
färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. Förslagen ska 
behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i 
nämnd/styrelse.
Totalt finns 10 motioner (varav 2 kommer behandlas på detta kommunfullmäktige) och 5 
medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
 Redovisning ej besvarade motioner andra halvåret 2014
 Redovisning av ej besvarade medborgarförslag andra halvåret 2014
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§ 83 - Motion om  naturreservat vid Trollkarlen och Borgasjön (KS 
14-268)

Ärendebeskrivning 
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har, genom Kjell Edlunds försorg, lämnat ett 
motion om där de föreslår att Lekebergs kommuns ska inrätta ett nytt naturreservat i 
Kilsbergen. 
Förslaget riktar in sig på området kring Trollkarlsklint och Borgasjön. 

Att skydda områden för dess naturvärden och för det rörliga friluftslivet är något som 
kommunen ser som positivt, dock finns anledningen att fundera på om naturreservat är det 
naturliga tillvägagångssättet i detta fall. 

Att uppnå naturturism som nämns i motionen kräver inte att ett naturreservat bildats. Det 
finns många andra sätt att skapa goda förutsättningar för naturturism. 

Att införa ett naturreservat för avsett området innebär att antingen de privata markägarna 
frivilligt vill gör det, eller att kommunen kommer överens med markägarna om att få köpa in 
marken för att därefter bilda ett naturreservat. 

Huruvida berörd mark ska köpas in eller inte är ytterst en politisk fråga. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser idag inte att områdets värden riskerar att förverkas varför 
förvaltningen finner det svårt att motivera en inlösning av berört område i syfte att bilda ett 
kommunalt naturreservat.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Antar förslag till yttrande,
2. Avslår motionen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige 
1. Antar förslag till yttrande,
2. Avslår motionen.
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Elin Nilsson(FP) och Amanda Höjer(C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet samt 
beredningsprocessen av ärendet

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Yttrande över motion om naturreservat vid Trollkarlen och Borgasjön
 Motion om naturreservat vid Trollkarlen och Borgasjön
 Motion - Motion angående bevarande av naturområde i Trollkarls- och Borgasjöområdet i 

Kilsbergen
 Protokollsutdrag KF 2014-06-11 § 68
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§ 84 - Svar på motion angående spontanmötesplats i Mullhyttan 
(KS 14-267)

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har lämnat en motion angående att tillskapa en spontanmötesplats i 
Mullhyttan, motionen inkom den 10 juni. Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt in 
synpunkter från Kultur- och bildningsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar yttrande,
2. anser motionen besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar yttrande,
2. anser motionen besvarad.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion
 Yttrande – Svar på motion om mötesplats i Mullhyttan
 Motion - Motion mötesplats i Mullhyttan
 Synpunkter från kultur- och bildningsnämnden gällande motion mötesplats Mullhyttan
 Protokollsutdrag - §233 Synpunkter från kultur- och bildningsnämnden gällande motion 

Mötesplats Mullhyttan
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§ 85 - Medborgarförslag om information vid Vattenpark Lillån (KS 
14-566)

Ärendebeskrivning 
Kerstin Pettersson, Fjugesta har den 2014-11-05 inkommit med ett medborgarförslag 
angående att kommunen borde göra reklam för promenaden runt de nya dammarna 
nedanför reningsverket samt namnlappar på nyplanterade träd till kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att medborgarförslaget ligger i linje med den 
planering som finns kring att sätta upp en informationstavla och att medborgarförslaget 
därmed är tillgodosett.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på medborgarförslaget.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på medborgarförslaget.

Paragrafen är justerad

Expedieras till 
Kerstin Pettersson

Beslutsunderlag
 Svar på medborgarförslag - Brev till medborgare
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om information vid Vattenpark Lillån
 §34 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om information vid Vattenpark Lillån 

samt namnlappar på nyplanterade träd i kommunen
 Förslag till yttrande angående medborgarförslag Vattenpark Lillån
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§ 86 - Meddelanden

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Sammanträdesprotokoll - Taxe- och avgiftsnämnden. Dnr 2015/8 TAN 701
 Nerikes Brandkår - Revisionsberättelse för år 2014
 VB: Protokoll från Sydnärkegruppen (2/3)
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§ 87 - Beslut om att adjungera in Britt Åhsling(M), 
kommunfullmäktiges ordförande

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen adjungerar in Brittt Åhsling(M), kommunfullmäktiges ordförande, till 
dagens sammanträde

Beslut
Kommunstyrelsen adjungerar in Brittt Åhsling(M), kommunfullmäktiges ordförande, till 
dagens sammanträde

Paragrafen är justerad
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Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Riksnivå

Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Var finns jobben?

• Utbildning och erfarenhet blir allt viktigare
• Fortsatt mycket svårt för dem utan fullföljd 

gymnasieutbildning
• Ingen generell brist på kompetenser i privat 

sektor
• De offentliga arbetsgivarna får allt svårare att 

rekrytera
• Brist främst på kvalificerad arbetskraft 

(eftergymnasiala yrken)
• På gymnasial nivå avser bristproblemen enbart 

yrkesinriktade utbildningar

Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Var finns jobben?
• Fyra gymnasieprogram med god sannolikhet för 

etablering på arbetsmarknaden
– Bygg- och anläggningsprogrammet
– Fordons- och transportprogrammet
– Industritekniska programmet
– Vård- och omsorgsprogrammet

• En fullföljd utbildning är viktigare än valet av 
specifikt gymnasieprogram

Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Var finns jobben på längre sikt?

• Inom många yrken blir inte tillgången på 
arbetskraft tillräcklig på fem och tio års sikt
– Både eftergymnasial nivå och yrkesinriktade 

gymnasiala utbildningar

• De långsiktiga utmaningarna mildras dock 
av en hög nettoinvandring

• Fortsatt stora skillnader mellan 
storstadsregionerna och övriga delar av 
landet

Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Mer konkurrens Mindre konkurrens

Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Mer konkurrens Mindre konkurrens

Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Arbetsmarknadspolitiska utmaningar

• Grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden 
ökar.
– Arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning, här ingår 

unga med bristfällig utbildning
– Arbetslösa utomeuropeiskt födda.
– Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga
– Arbetslösa äldre 55-64 år.  

• Besvärande brist på arbetskraft inom den offentliga 
tjänstesektorn.

• Stort inflöde i etableringsuppdraget, från 40 000 
personer till i genomsnitt mer än 70 000 under 2016

Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Örebro län

Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Örebro län
2015

JOBBMÖJLIGHETER 2015

Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen
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Tjänsteskrivelse 2015-04-08 1 (2)

Dnr: KS 15-103

Förslag angående naturreservat vid Hidinge skola

Ärendebeskrivning
Förslag om bildande av naturreservat vid Hidinge skola. Skogen intill Hidinge skola 
har under lång tid används av elever och personal på skolan. Skogen har fungerat 
både som lärosal och inte minst som en plats för lek och rekreation. Vid beslutet om 
att bygga en ny skola i Hidinge framfördes många önskemål om att skogen intill 
skolan skulle bevaras. Önskemålen kom från elever och personal på skolan.  

1 Bakgrund
Skogen intill Hidinge skola har under lång tid används av elever och personal på 
skolan. Skogen har fungerat både som lärosal och inte minst som en plats för lek och 
rekreation. Vid beslutet om att bygga en ny skola i Hidinge framfördes många 
önskemål om att skogen intill skolan skulle bevaras. Önskemålen kom från elever och 
personal på skolan. 

En stor del av Hidinge och Lanna ligger på den s.k. Latorpsplatån. Området är 
riksintresse för naturvård och ett viktigt område för ädellövskog.

Kommunen har sökt och fått bidrag från Länsstyrelsen för att genomföra en 
inventering av skogsområdet och ta fram ett förslag till skötselplan. Detta utfördes 
under 2014. 

2 Analys
Skogen har höga naturvärden kopplat till ädellövskogen och fältskiktet. De flesta av 
Sveriges olika ädellövträd finns inom området, dessutom är ett flertal av träden 
mycket gamla. I fältskiktet återfinns ett antal lundväxter och på en del av de grova 
träden och på den döda veden finns det rikligt med tickor, bl.a. flera arter som finns 
med på den s.k. rödlistan. (Artdatabankens lista på hotade växter och djur)

I samband med projektering och byggandet av den nya skolan i Hidinge har samtal 
förts med personalen på skolan om hur skogen bäst bevaras för framtiden. Frågan 
om namn på skogen har också diskuterats och förslaget är att ge det framtida 
reservatet namnet Vretalundsskogen.

Syftet med att bilda Vretalundsskogens naturreservat är tvådelat. Dels finns höga 
naturvärden att vårda och bevara, dessutom säkerställer en reservatsbildning 
närnatur med höga sociala värden. Detta gynnar både skolans verksamhet och de 
närboendes behov av rekreationsområden.

Norr om Vretalundsskogen planeras för ett nytt bostadsområde. I det området finns 
flera dammar med fina miljöer för den större vattensalamandern. Som kompensation 
för att livsmiljöerna för salamandern minskar i området har det föreslagits att en ny 
damm anläggs intill skogen. Den dammen skulle med fördel rymmas inom gränsen 
för det föreslagna naturreservatet.
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Dnr: KS 15-103

2.1 Övergripande konsekvenser
Att ge skogsområdet vid skolan ett långsiktigt skydd tryggar skolans tillgång till ett 
värdefullt naturområde i ett område som expanderar kraftigt och där ”gröna ” 
områden bebyggs. Det skapar även förutsättningar för personal och elever vid skolan 
att använda området för både lek och undervisning.

Området kommer även att ha betydelse för boende i närliggande bostadsområden 
och vara en viktig resurs för rekreation och därmed folkhälsa.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Pengar för iordningställande, inkl en ny damm för vattensalamander, går att söka 
från Länsstyrelsen. I övrigt i stort sätt samma kostnader för skötseln som idag, detta 
betalas av överskottet från skogsskötsel och ingår Teknik och serviceavdelningens 
budget.
Sydnärkes miljöförvaltning kommer att söka statliga pengar för att bilda reservatet.

3 Slutsats
Att bilda ett naturreservat av Vretalundsskogen har många positiva effekter.
Skolans behov av närnatur med höga sociala värden säkras. Dessutom bidrar 
reservatsbildningen till att bevara skog med höga biologiska värden i ett område som 
är i ett expansivt skede och behovet att bevara ytor för rekreation är stort. Att bevara 
skogsdungen vid skolan i form av ett naturreservat är därmed till nytta för både 
närboende, skolans personal och elever och naturen i sig. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Sydnärkes miljöförvaltning i uppdrag att slutföra 
förberedelserna för att bilda naturreservatet Vretalundsskogen. 

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Thomas Kullberg
tf. Kommundirektör Handläggare
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1 (2)

EXPLOATERINGSAVTAL
§1 Parter

Avtal har träffats dag som nedan mellan Lekebergs kommun, 212000-2981 nedan 
kallad kommunen och BEST Fastigheter AB, 556747-3862 nedan kallad BEST Fastighet 
AB.

§2 Bakgrund

BEST Fastigheter AB planerar att bebygga ett markområde på delar av fastigheterna 
VRETA 2:11, VRETA 1:38, del av HIDINGE-LANNA 4:62 , bebyggelsen skall bestå av 80 
st småhus, gator och va-ledningsnät. Sydnärkesbyggförvaltning håller på att slutföra 
upprättande av detaljplan över området  vilken skall beslutas i Lekebergs 
kommunfullmäktige i slutet av april.

§3 Överenskommelse 

Markområdet på delar av fastigheterna VRETA 2:11, VRETA 1:38 samt HIDINGE-
LANNA 4:62, vid byggnation av gator med slitbana av asfalt, gatubelysning samt va-
ledningsnät som bekostas av kommunen inom allmänplatsmark (gata) där 
kommunen är huvudman skall allmänplatsmark (gata) utan kostnad övergå i 
kommunens ägo genom att expropriationslagen tillämpas. Anslutningsavgift för 
vatten och avlopp skall debiteras av kommunen enligt kommunens gällande va-taxa 
för varje enskild köpare. Där Va-ledningar går över allmänplatsmark(natur) upprättas 
ledningsrätt med hjälp av Lantmäteriet. Allmänplats mark (Naturområden med 
dammar) ägs av Best Fastigheter AB, kommunen har ansvar för vattennivån i 
dammarna.  Ägarna har ansvar för respektive marks drift och underhåll.

Exploateringsavtalets giltighetstid är från när beslut om detaljplanens genomförande 
vunnit laga kraft tills den av Kommunfullmäktige beslutade genomförande tiden 
upphör.

I och med att detta avtal undertecknats,  upphör avtal mellan BEST Fastighet AB och 
Lekebergs Kommun av den 2012-01-03 att gälla, bifogas.

§4 Hävning

Om någon av parterna ej fullföljer detta avtal i huvudsaklig överensstämmelse med 
ovan angivet äger endera parten utan några skadeståndsanspråk eller övriga 
ersättningsanspråk häva detta avtal.

Detta avtal har upprättats och utväxlats i två likalydande exemplar.

§5 Bilagor

Bilaga 1: Avtal av den 2012-01-03
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Fjugesta 2015- Lanna 2015-

Wendla Thorstensson Henrik Johansson

Kommunstyrelsens ordförande BEST Fastighet AB

Ewa Lindberg

Kommundirektör
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Tjänsteskrivelse 2015-04-08 1 (2)

Dnr: KS 15-73

Placering av ny förskola i Hidinge-Lanna, Vreta 1:38

Ärendebeskrivning
Eftersom invånarantalet ökar i Lekeberg och i synnerhet i Lanna-Hidingeområdet 
finns det ett behov av ny förskola i området. Teknik och serviceavdelningen och 
byggförvaltningen har gått igenom möjliga platser där det är möjligt att bygga inom 
det närmaste året.

1 Bakgrund
Hidinge - Lannaområdet förväntas fortsätta att växa och därmed ökar behovet av nya 
förskoleplatser. För att tillgodose behovet har möjliga platser för detta undersökts. 

2 Analys
Teknik och serviceavdelningen har tillsammans med byggförvaltningen analyserat 
möjliga områden för byggnation av en ny förskola. I analysen har teknisk försörjning, 
detaljplaners status, grönstrukturen och läget i förhållande till trafikflöden beaktats. 
Sammantaget innebär detta att området öster om skolan utgör en bra plats för en 
kommande förskola. Den detaljplan som är under färdigställande möjliggör 
byggnation av förskola, anslutning till vägar och VA finns inom räckhåll och 
trafiksituationen kan lösas på ett bra sätt. Dessutom finns lämpliga grönområden 
inom rimligt avstånd.

Möjliga platser av en ny förskola redogjordes på KSAU i december 2014. Förslagen 
plats öster om skolan markeras på bifogad karta med röd färg. Andra möjliga 
placeringar av en ny förskola innebär längre förberedelsetid och därmed senare 
byggstart.

Samråd har skett med verksamhetsansvarig för förskolan i Hidinge-Lanna.

2.1 Övergripande konsekvenser
Placering av förskolor har betydelse bygdens utveckling och det är viktigt att olika 
aspekter beaktas för att nå en långsiktigt hållbar lösning. Den föreslagna placeringen 
tar hänsyn till både ekonomi, miljö och sociala värden. 

3 Slutsats
Förslagen placering av ny förskola innebär byggstart inom 1 år.
Andra tänkbara områden för en ny förskola innebär senare byggstart.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen placerar den nya 4-avdelningsförskolan i Hidinge/Lanna till 
fastigheten Vreta 1:38.
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LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Thomas Kullberg 
Tf Kommundirektör Handläggare
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Tjänsteskrivelse 2015-03-26 1 (3)

Dnr: KS 14-509

Remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län

Ärendebeskrivning
Förslag från Länsstyrelsen angående klimatanpassningsplan för Örebro län.
Syftet med planen är att vara ett vägledande dokument med åtgärder för att anpassa 
länet till ett förändrat klimat. 

1 Bakgrund
Forskningsresultaten under senare år har blivit alltmer tydliga. Klimatförändringarna 
är en realitet som samhället måste ta hänsyn till och anpassa sig efter. Det innebär 
att vi måste göra allt som går för att bromsa utsläppen av växthusgaser samtidigt 
som samhället måste anpassas till det förändrade klimat som våra utsläpp av 
växthusgaser redan fört med sig. Ju tidigare anpassningen sker till ett förändrat 
klimat desto lägre kostnader. Om klimatanpassningsåtgärderna skjuts på framtiden 
riskerar kostnaderna för översvämningar, jordskred och förorenat dricksvatten att bli 
mycket höga. Det innebär att dessa frågor alltid måste finnas med i den fysiska 
planeringen.

Länsstyrelsen har under senaste året haft en dialog med kommunerna i länet kring 
dessa frågor. Resultatet från dialogerna tillsammans med Länsstyrelsens eget arbete 
ligger till grund för förslaget till klimatanpassningsplan.

Förslaget belyser vilka effekter, kopplat till det förändrade klimatet, som länet och 
hela Sverige står inför. Planen beskriver vilka problem som kommunerna och andra 
aktörer står inför framöver, vilka områden och verksamheter som drabbas, samt var 
resurser behöver sättas in och inte minst hur. Planen beskriver också vilka aktörer 
som ansvarar för vilka områden och åtgärder för att på så sätt kanalisera var ansvaret 
ligger, allt för att inte förlora fokus så att synnerligen viktiga frågor hamnar mellan 
stolarna. Handlingsplanen anger bl.a. som en åtgärd att en 
klimatanpassningssamordnare bör finnas för varje kommun.

2 Analys
Klimatförändringarna berör en lång rad samhällsområden och alla människor 
påverkas på ett eller annat sätt.

Kommunens arbeta med olika planer spelar en mycket viktig roll i arbetet med 
klimatanpassning. Dessutom finns det krav i Plan- och Bygglagen (PBL) att 
kommunerna måste ta hänsyn tas till klimatförändringarna vid planläggning, 
bygglovsärenden m.m. En utgångspunkt i PBL är att bebyggelse och byggnadsverk ska 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken 
för olyckor, översvämning och erosion. I lagen har även länsstyrelsen en skyldighet 
att bevaka att så sker vid både översiktsplanering och detaljplaneläggning.

Nedan följer några exempel på områden där ett förändrat klimat innebär utmaningar 
för kommunen och där anpassningsåtgärder är nödvändiga för att minimera skador 
till följd av klimatförändringar.
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Dnr: KS 14-509

 Översvämningar till följd av skyfall förväntas öka och kan ställa till stora 
skador om inte en anpassning till högre flöden genomförs. Bl.a. måste 
dagvattensystem byggas om för att klara högre flöden.

 Varmare klimat som leder till varmare vintrar och värmeböljor sommartid 
innebär bl.a. att kyla inomhus sommartid, framförallt i äldreboenden, 
kommer att bli allt mer aktuellt. Varmare klimat innebär även svårigheter för 
de areella näringarna som många i kommunen har som inkomstkälla.
Träd och naturområden har en kylande effekt sommartid vilket bör tas med i 
den fysiska planeringen.

 Försämrad vattenkvalitet och är ett av de allvarligaste hoten vid ett förändrat 
klimat. Detta hot gäller i hög grad dricksvattenförsörjningen. Lekeberg vidtar 
åtgärder som ska säkra en god och säker tillgång dricksvatten men de 
problem som kan uppkomma vid ett förändrat klimat kvarstår. De risker som 
finns är kopplade till ökad nederbörd som medför risk för översvämningar 
som kan förorena dricksvatten resurser, bland annat med avloppsvatten. För 
kommunens del kan det innebära att åtgärda den breddning av 
avloppsvatten som sker vid kraftiga regn vid avloppsreningsverket. 
Ett varmare klimat kan även medföra ökad risk för att mikroorganismer 
försämrar råvattenkvaliteten och till och med gör dricksvattnet otjänligt.

2.1 Övergripande konsekvenser
Klimatförändringar medför risker för både barns och vuxnas hälsa. Det finns även 
uppenbara miljörisker. Sammantaget kan detta få stora konsekvenser om inget görs.
Det innebär att kommunen i sin planering alltid måste ta med klimatförändringar 
som en viktig faktor.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Att arbeta med klimatanpassningsåtgärder kommer att kosta pengar men bör ställas i 
relation till kostnader som kommer om samhället väntar med att vidta åtgärder eller 
inte tar med klimatförändringarna i den fysiska planeringen. 

3 Slutsats
Förslaget om klimatanpassningsplan för Örebro län är ett väl genomarbetat 
dokument med konkreta förslag på åtgärder som kommunen kan vidta.
Förslagsvis tar kommunen fram en klimatanpassningsplan tillsammans med 
Askersund och Laxå genom Sydnärkes miljöförvaltning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. antar svar på remissen
2. ger Sydnärkes miljöförvaltning i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan.
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LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Thomas Kullberg
t.f Kommundirektör Handläggare
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Dnr: KS 14-
509

Svar på remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län

Förslaget om klimatanpassningsplan för Örebro län är ett väl genomarbetat 
dokument med konkreta förslag på relevanta åtgärder.

Lekebergs kommun delar Länsstyrelsens bedömning att det finns behov av 
samordning av klimatanpassningsarbetet. Kommunen anser dock att det bör inrättas 
ett statligt stöd/bidrag till klimatanpassningsarbetet för att kommunen ska klara de 
åtgärder som krävs. 
Klimatet och effekterna av ett förändrat klimat är både ett lokalt och nationellt 
problem där åtgärderna inte kan begränsas till en enskild kommun. Därför är det 
viktigt att Länsstyrelsen fortsatt har rollen som regional samordnare så att arbetet 
med anpassningen blir så effektiv som möjligt.

Lekebergs kommun ska utreda möjligheten att ta fram en gemensam 
klimatanpassningsplan med flera andra kommuner i Sydnärke.

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Jakträttsavtal 2015 - 2017

Upplåtare Lekebergs kommun
Bangatan 716 81 Fjugesta.

Fastighetsbeteckning Del av delområde 904 Västanås 2:1 
(Kulls och Bornås ) 

Areal 190 ha skog
Området är markerat på bifogad karta.

Jakträttsinnehavare Lars Fager  Tyskland  719 95 Vintrosa

Upplåtelsetid och 2015-07-01 – 2017-06-30 med automatisk uppsägning till 
uppsägning 2017-06-30

Arrendesumma Arrendeavgiften utgör 9500 kr per år exklusive moms, att erläggas 
i förskott före den 1 juli varje år.

Prisjustering Arrendeavgiften ska fr.o.m. år två (2) justeras med förändringen av 
konsumentprisindex (KPI). Därvid skall totalindex för året före 
avtalets tecknande jämföras med totalindex för det kalenderår som 
närmast föregår det nya jaktåret.

Allmänna jaktvillkor   Upplåtelsens omfattning

Högviltsjakt omfattar jakt på älg och hjort. Småviltsjakt omfattar 
jakt efter övrigt jakttillåtet vilt. Upplåtelsen omfattar dock inte jakt 
på inom området fridlysta arter.

Det åligger arrendatorn

Att iakttaga och följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och 
anvisningar avseende jakt samt i förekommande fall stadgar och 
beslut avseende jaktvårdsområde.
Att tillse att i jakten deltagande jägare innehar gällande statligt     
jaktkort och författningsenliga tillståndshandlingar (vapenlicens) 
för att medföra vapen.
Att i görligaste mån öva tillsyn över att olovlig eller olaga jakt 
icke äger rum. Olaga jakt eller misstanke därom skall omedelbart  
anmälas till polismyndighet och upplåtaren.

Att anpassa jakten på sådant sätt att respektive viltstam hålls vid 
lämplig storlek och sammansättning. Jakt ska även bedrivas så att 
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licenstilldelning eller eventuellt avtalade avskjutningskvoter i 
möjligaste mån uppfylls.
Att utföra erforderliga viltvårdsåtgärder
Att ha tillgång till eftersökshund inom två (2) timmar efter att vilt 
påskjutits och inte påträffats på skottplatsen.
Att följa bestämmelsen som gäller för eftersökshund vid fågeljakt.

Övriga villkor
Jakten ska bedrivas i överensstämmelse med god jaktetik
Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.
Siktgator och röjningar får uppföras i överenskommelse med 
markägaren.

Vid jakt efter älg gäller dessutom följande:

Kalvförande ko får inte fällas förrän kalven/kalvarna fällts.

Jakträttsinnehavaren har rättigheter och skyldigheter vad avser 
fallvilt och klövvilt som dödats eller skadats vid trafikolycka.

Arrendatorn får inte

Överlåta denna jakträtt till annan person men äger rätt att bilda 
jaktlag.

Arrendet upphör

Omedelbart, utan rätt för arrendatorn att återfå erlagda avgifter, om 
i upplåtelsen angivna villkor inte iakttas.

Vid löpande arrendeårs utgång om arrendatorn avlider under 
arrendetiden.

Om kommunen behöver ta marken i anspråk för annat ändamål.

Om kommunen under avtalstiden säljer hel eller del av fastighet 
inom avtalsområdet. Nytt avtal tecknas i så fall på övrig mark 
inom avtalsområdet.

Sålunda överenskommet

Detta avtal upprättas och utvecklas i två (2) likalydande exemplar.

Fjugesta 2015- Vintrosa 2015-

Ewa Lindberg Lars Fager
Lekebergs kommun Jakträttsinnehavare
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Jakträttsavtal 2015 - 2017

Upplåtare Lekebergs kommun
Bangatan 716 81 Fjugesta.

Fastighetsbeteckning Del av Västanås 2:1 ( Gryt )

Areal 31 ha skog
Området är markerat på bifogad karta.

Jakträttsinnehavare Jan Kindgren, Gryt, 716 94 Mullhyttan

Upplåtelsetid och 2015-07-01 – 2017-06-30 med automatisk uppsägning till 
uppsägning 2017-06-30

Arrendesumma Arrendeavgiften utgör1813 kr per år exklusive moms, att erläggas 
i förskott före den 1 juli varje år.

Prisjustering Arrendeavgiften ska fr.o.m. år två (2) justeras med förändringen av 
konsumentprisindex (KPI). Därvid skall totalindex för året före 
avtalets tecknande jämföras med totalindex för det kalenderår som 
närmast föregår det nya jaktåret.

Allmänna jaktvillkor   Upplåtelsens omfattning

Högviltsjakt omfattar jakt på älg och hjort. Småviltsjakt omfattar 
jakt efter övrigt jakttillåtet vilt. Upplåtelsen omfattar dock inte jakt 
på inom området fridlysta arter.

Det åligger arrendatorn

Att iakttaga och följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och 
anvisningar avseende jakt samt i förekommande fall stadgar och 
beslut avseende jaktvårdsområde.
Att tillse att i jakten deltagande jägare innehar gällande statligt     
jaktkort och författningsenliga tillståndshandlingar (vapenlicens) 
för att medföra vapen.
Att i görligaste mån öva tillsyn över att olovlig eller olaga jakt 
icke äger rum. Olaga jakt eller misstanke därom skall omedelbart  
anmälas till polismyndighet och upplåtaren.

Att anpassa jakten på sådant sätt att respektive viltstam hålls vid 
lämplig storlek och sammansättning. Jakt ska även bedrivas så att 
licenstilldelning eller eventuellt avtalade avskjutningskvoter i 
möjligaste mån uppfylls.
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Att utföra erforderliga viltvårdsåtgärder
Att ha tillgång till eftersökshund inom två (2) timmar efter att vilt 
påskjutits och inte påträffats på skottplatsen.
Att följa bestämmelsen som gäller för eftersökshund vid fågeljakt.

Övriga villkor
Jakten ska bedrivas i överensstämmelse med god jaktetik
Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.
Siktgator och röjningar får uppföras i överenskommelse med 
markägaren.

Vid jakt efter älg gäller dessutom följande:

Kalvförande ko får inte fällas förrän kalven/kalvarna fällts.

Jakträttsinnehavaren har rättigheter och skyldigheter vad avser 
fallvilt och klövvilt som dödats eller skadats vid trafikolycka.

Arrendatorn får inte

Överlåta denna jakträtt till annan person men äger rätt att bilda 
jaktlag.

Arrendet upphör

Omedelbart, utan rätt för arrendatorn att återfå erlagda avgifter, om 
i upplåtelsen angivna villkor inte iakttas.

Vid löpande arrendeårs utgång om arrendatorn avlider under 
arrendetiden.

Om kommunen behöver ta marken i anspråk för annat ändamål.

Om kommunen under avtalstiden säljer hel eller del av fastighet 
inom avtalsområdet. Nytt avtal tecknas i så fall på övrig mark 
inom avtalsområdet

Sålunda överenskommet

Detta avtal upprättas och utvecklas i två (2) likalydande exemplar.

Fjugesta 2015- Gryt 2015-

Ewa Lindberg Jan Kindgren
Lekebergs kommun Jakträttsinnehavare
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Jakträttsavtal 2015 - 2017

Upplåtare Lekebergs kommun
Bangatan 716 81 Fjugesta.

Fastighetsbeteckning Fjugesta

Areal 22 ha skog
Området är markerat på bifogad karta.

Jakträttsinnehavare Bengt Schneider, Berga Gård, 716 92 Fjugesta

Upplåtelsetid och 2015-07-01 – 2017-06-30 med automatisk uppsägning till 
uppsägning 2017-06-30

Arrendesumma Arrendeavgiften utgör 1313 kr per år exklusive moms, att erläggas 
i förskott före den 1 juli varje år.

Prisjustering Arrendeavgiften ska fr.o.m. år två (2) justeras med förändringen av 
konsumentprisindex (KPI). Därvid skall totalindex för året före 
avtalets tecknande jämföras med totalindex för det kalenderår som 
närmast föregår det nya jaktåret.

Allmänna jaktvillkor   Upplåtelsens omfattning

Högviltsjakt omfattar jakt på älg och hjort. Småviltsjakt omfattar 
jakt efter övrigt jakttillåtet vilt. Upplåtelsen omfattar dock inte jakt 
på inom området fridlysta arter.

Det åligger arrendatorn

Att iakttaga och följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och 
anvisningar avseende jakt samt i förekommande fall stadgar och 
beslut avseende jaktvårdsområde.
Att tillse att i jakten deltagande jägare innehar gällande statligt 
jaktkort och författningsenliga tillståndshandlingar (vapenlicens) 
för att medföra vapen.
Att i görligaste mån öva tillsyn över att olovlig eller olaga jakt 
icke äger rum. Olaga jakt eller misstanke därom skall omedelbart  
anmälas till polismyndighet och upplåtaren.

Att anpassa jakten på sådant sätt att respektive viltstam hålls vid 
lämplig storlek och sammansättning. Jakt ska även bedrivas så att 
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licenstilldelning eller eventuellt avtalade avskjutningskvoter i 
möjligaste mån uppfylls.
Att utföra erforderliga viltvårdsåtgärder
Att ha tillgång till eftersökshund inom två (2) timmar efter att vilt 
påskjutits och inte påträffats på skottplatsen.
Att följa bestämmelsen som gäller för eftersökshund vid fågeljakt.

Övriga villkor
Jakten ska bedrivas i överensstämmelse med god jaktetik
Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.
Inom naturreservatet Bergaskogen iaktta särskild hänsyn till 
friluftslivet och följa vad som beslutats i reservatets föreskrifter.

Vid jakt efter älg gäller dessutom följande:

Kalvförande ko får inte fällas förrän kalven/kalvarna fällts.

Jakträttsinnehavaren har rättigheter och skyldigheter vad avser 
fallvilt och klövvilt som dödats eller skadats vid trafikolycka.

Arrendatorn får inte

Överlåta denna jakträtt till annan person men äger rätt att bilda 
jaktlag.

Arrendet upphör

Omedelbart, utan rätt för arrendatorn att återfå erlagda avgifter, om 
i upplåtelsen angivna villkor inte iakttas.

Vid löpande arrendeårs utgång om arrendatorn avlider under 
arrendetiden.

Om kommunen behöver ta marken i anspråk för annat ändamål.

Om kommunen under avtalstiden säljer hel eller del av fastighet 
inom avtalsområdet. Nytt avtal tecknas i så fall på övrig mark 
inom avtalsområdet

Sålunda överenskommet

Detta avtal upprättas och utvecklas i två (2) likalydande exemplar.

Fjugesta 2015- Berga 2015-

Ewa Lindberg Bengt Schneider
Lekebergs kommun Jakträttsinnehavare
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 Jakträttsavtal 2015-2017

Upplåtare Lekebergs kommun
Bangatan 716 81 Fjugesta.

Fastighetsbeteckning Fallhyttan 1:10

Areal 2,3 ha skog
Området är markerat på bifogad karta.

Jakträttsinnehavare Tryggeboda jaktlag, Mikael Johansson

Upplåtelsetid och 2015-07-01 – 2017-06-30 med automatisk uppsägning till 
uppsägning 2017-06-30

Arrendesumma Arrendeavgiften utgör 110 kr per år exklusive moms, att erläggas i 
förskott före den 1 juli varje år. 

Prisjustering Arrendeavgiften ska fr.o.m. år två (2) justeras med förändringen av 
konsumentprisindex (KPI). Därvid skall totalindex för året före 
avtalets tecknande jämföras med totalindex för det kalenderår som 
närmast föregår det nya jaktåret.

Allmänna jaktvillkor   Upplåtelsens omfattning

Högviltsjakt omfattar jakt på älg och hjort. Småviltsjakt omfattar 
jakt efter övrigt jakttillåtet vilt. Upplåtelsen omfattar dock inte jakt 
på inom området fridlysta arter.

Det åligger arrendatorn

Att iakttaga och följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och 
anvisningar avseende jakt samt i förekommande fall stadgar och 
beslut avseende jaktvårdsområde.
Att tillse att i jakten deltagande jägare innehar gällande statligt     
jaktkort och författningsenliga tillståndshandlingar (vapenlicens) 
för att medföra vapen.
Att i görligaste mån öva tillsyn över att olovlig eller olaga jakt 
icke äger rum. Olaga jakt eller misstanke därom skall omedelbart  
anmälas till polismyndighet och upplåtaren.
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Att anpassa jakten på sådant sätt att respektive viltstam hålls vid 
lämplig storlek och sammansättning. Jakt ska även bedrivas så att 
licenstilldelning eller eventuellt avtalade avskjutningskvoter i 
möjligaste mån uppfylls.
Att utföra erforderliga viltvårdsåtgärder
Att ha tillgång till eftersökshund inom två (2) timmar efter att vilt 
påskjutits och inte påträffats på skottplatsen.
Att följa bestämmelsen som gäller för eftersökshund vid fågeljakt.

Övriga villkor
Jakten ska bedrivas i överensstämmelse med god jaktetik
Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.
Siktgator och röjningar får inte utföras utan särskild 
överenskommelse.

Vid jakt efter älg gäller dessutom följande:

Kalvförande ko får inte fällas förrän kalven/kalvarna fällts.

Jakträttsinnehavaren har rättigheter och skyldigheter vad avser 
fallvilt och klövvilt som dödats eller skadats vid trafikolycka.

Arrendatorn får inte

Överlåta denna jakträtt till annan person men äger rätt att bilda 
jaktlag.

Arrendet upphör

Omedelbart, utan rätt för arrendatorn att återfå erlagda avgifter, om 
i upplåtelsen angivna villkor inte iakttas.

Vid löpande arrendeårs utgång om arrendatorn avlider under 
arrendetiden.

Om kommunen behöver ta marken i anspråk för annat ändamål.

Sålunda överenskommet

Detta avtal upprättas och utvecklas i två (2) likalydande exemplar.

Fjugesta 2015- 2015-

Ewa Lindberg
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Lekebergs kommun Jakträttsinnehavare
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Tjänsteskrivelse 2015-04-08 1 (2)

Dnr: KS 15-199

Förslag om förlängning av jakträttsavtal

Ärendebeskrivning
Kommunen har under många år arrenderat ut skogsmark för jakt. De jaktlag som 
arrenderat marken har gjort det sedan kommunen bildades och troligen även innan. 
Detta skapar kontinuitet och ger förutsättningar för en god jakt och viltvård. Med 
detta som bakgrund föreslås en förnyelse av jakträttsavtalen med nuvarande 
jakträttsinnehavare.
Lekebergs kommun har avtal med fyra olika jakträttsinnehavare. Avtalen löper ut 
2015-06-30 och behöver därmed förnyas. 

1 Bakgrund
Kommunen har under många år arrenderat ut skogsmark för jakt. De jaktlag som 
arrenderat marken har gjort det sedan kommunen bildades och troligen även innan. 
Detta skapar kontinuitet och ger förutsättningar för en god jakt och viltvård. Med 
detta som bakgrund föreslås en förnyelse av jakträttsavtalen med nuvarande 
jakträttsinnehavare.

2 Analys
Jakten är ett sätt att ta vara på skogens många värden, och jakten förenar både 
rekreation och viltvård. Kommunikation och samarbete med våra arrendatorer är 
värdefullt och viktig för att hålla viltstammarna, framförallt älgstammen på en rimlig 
nivå. Detta för att minimera betesskador på växande skog. 

Kommunen kan i samband med att de nya avtalen tecknas, uppmana jaktlagen att ta 
in yngre jägare så att kontinuiteten och kunskapen successivt överförs till nya 
generationer. 

2.1 Övergripande konsekvenser
Vistelse i skog och mark i samband med jakt bidrar till ökat välbefinnande och bidrar 
därmed till ökad folkhälsa. Jakt och viltvård är även en aktivitet som ofta sker över 
generationsgränserna. 

3 Slutsats
En förnyelse av jakträttsavtalen med nuvarande jakträttsinnehavare ger 
förutsättningar för en fortsatt god jakt och viltvård. Det ger även möjligheter till 
generationsväxling inom jaktlagen.
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Tjänsteskrivelse 2015-04-08 2 (2)

Dnr: KS 15-199

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förnyar jakträttsavtalen för perioden 2015-07-01 till 2017-06-30 
med 
1. Tryggeboda Jaktlag, Mikael Johansson, avseende Fallhyttan 1:10
2. Bengt Schneider, Berga Gård, 716 92 Fjugesta avseende ”Fjugesta”
3. Jan Kindgren, Gryt, 716 94 Mullhyttan avseende del av Västanås 2:1 ( Gryt )
4. Lars Fager, 719 95 Vintrosa avseende dela av delområde 904 Västanås 2:1(Kulls 
och Bornås)

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Thomas Kullberg
Tf Kommundirektör Handläggare
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Verksamhetsplan kris och beredskap för 
mandatperioden 2015-2018 
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2015-03-23 2 (3)

1 Bakgrund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersätter årligen kommunerna, 
enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), med ett fastställt belopp. 
Åtagandet innebär att kommunen ska uppfylla en god beredskap inför extra ordinära 
händelser i fredstid och vid höjd beredskap.

Lekebergs kommun har sedan mars 2013 ett samverkansavtal med Nerikes brandkår 
om krisberedskap och säkerhetsarbete, vilket innebär att Lekebergs kommun köper 
50 procents tjänst för detta arbete (säkerhetskoordinator).

Den ekonomiska ersättningen från MSB kommer finansiera lönen för 
säkerhetskoordinator samt arbetet som framgår av kommunens verksamhetsplan för 
mandatperioden, utbildnings- och övningsplan för mandatperioden samt de årliga 
aktivitetsplanerna. 

Under 2015-2018 planeras följande aktiviteter:

2 Aktiviteter

2.1 Risk och sårbarhetsanalys (RSA)
Anta en nya RSA som sedan ständigt ska vara föremål för revidering och uppföljning. 

Ansvar: Förvaltningschefer och Säkerhetskoordinator (SK)

2.2 Krishanteringsplan och krisinformationsplan
Anta nya under mandatperioden och revidera vid behov.

Ansvar: SK och kommunchef

2.3 Utbildning/övning
Genomföra utbildning/övning för kommunens olika grupper enligt utbildnings- och 
övningsplanen.  

Ansvar: SK

2.4 Krispärm
Se över krispärmen och uppdatera med t.ex. telefonlistor och resurser.

Ansvar: SK + förvaltningschefer

2.5 RAKEL
Lekebergs kommun deltar i länsprojekt för införande av radiokommunikations-
systemet RAKEL. Deltagandet innebär att utbildning och övning ska fortsätta att 
genomföras under 2015-2018.

Ansvar: SK + stabschefer

2.6 POSOM
Regelbundna möten och övningar under året. Sammankallande ansvarar tillsammans 
med gruppen för planeringen och samarbete med säkerhetskoordinator inom 
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Nerikes brandkår. POSOM-organisationen ska ses över. Ny handlingsplan för POSOM-
arbete ska formuleras.

Ansvar: SK, MAS och Sammankallande POSOM

2.7 Krishanteringsråd
Kommunen har enligt lagen LEH (2006:544) ett sk geografiskt områdesansvar. Ett 
krishanteringsråd är ett forum för representanter från olika aktörer inom 
kommunens geografiska område. Under mandatperioden ska former för detta 
beslutas och genomföras. 

Ansvar: SK+ kommunchef

2.8 Pandemiplan
Revidering av pandemiplan vid behov. Görs i samarbete med medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska, socialförvaltningen i Lekebergs kommun.

Ansvar: SK och MAS

2.9 Handlingsplan LEH och LSO
Utformande av handlingsplan/åtgärdsplan enligt LEH (2006:544) lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap samt LSO (2003:778) lagen om skydd mot olyckor, 
olycksförebyggande arbetet som inte nödvändigtvis föranleder räddningsinsats t.ex. 
drunkningsolyckor, trafikolyckor, självmord.

Ansvar: SK + förvaltningschefer

2.10 Information
Information om kommunens krisberedskapsarbete kommer delges allmänheten.

Ansvar: SK+ kriskommunikatör
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      2015-03-01  

AKTIVITETSPLAN FÖR KRIS- OCH BEREDSKAP 2015

 
Under 2015 planeras följande aktiviteter: 

1. Risk och sårbarhetsanalys 

Antagen plan ska ständigt vara föremål för revidering. Under 2015 kommer det genomföras en 

revidering av kommunens RSA. 

Ansvar: Förvaltningschefer och Säkerhetskoordinator (SK) 

 

2. Krishanteringsplan och kriskommunikationsplan 

Under hösten 2015 påbörjas en översyn av planerna samt revideras vid behov och antas. 

Ansvar: SK och kommunchef 

 

3. Utbildning/övning  

Genomföra utbildning/övning för kommunens krisledningsgrupp och krisledningsnämnd samt 

POSOM.  

 

 Två utbildningar för krisledningsnämnden under hösten; lagar och stabsmetodik  

 Utbildningen lagar kommer vara för samtliga i kommunens krisorganisation (tjänstemän och 

politiker) 

 Kommunal samverkanskurs; 4 tillfällen, för krisledningsgruppen och utvalda ur kommunen 

krisorganisation 

 Dokumentationsutbildning för berörda 

 

 

Länsstyrelsen kommer hålla i: 

 Kriskommunikation (kriskommunikationsgruppen) 

 Grundkurs i samhällsskydd och beredskap (kriskommunikatör, stabschefer) 

 Stabsmetodik (nya och ersättare, nyckelpersoner) 

 Rakel för sällananvändare (stabschefer) 

 

Ansvar: SK 

 

4. RAKEL 

Lekebergs kommun deltar i länsprojekt för införande av radiokommunikationssystemet RAKEL. 

Deltagandet innebär utbildning och övning som ska genomföras under 2015. 

Ansvar: SK + stabschefer 

 

5. POSOM 

Regelbundna möten och övningar under året. Sammankallande ansvarar tillsammans med gruppen 

för planeringen och samarbete med säkerhetskoordinator inom Nerikes brandkår. POSOM-

organisationen ska ses över så det blir lika i de olika kommunerna. Påbörja översyn av POSOM-

planen samt revidera vid behov. 

Ansvar: SK, MAS och Sammankallande POSOM 
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6. Övnings- och utbildningsplan 

Revidering av övnings- och utbildningsplan. 

Ansvar: SK 

 

7. Krispärm 

Se över krispärmen och uppdatera med t.ex. telefonlistor och resurser. 

Ansvar: SK + förvaltningschefer 

 

8. Handlingsplan LEH och LSO 

Påbörja framtagandet av handlingsplan/åtgärdsplan enligt LEH (2006:544) lagen om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 

LSO (2003:778) lagen om skydd mot olyckor, olycksförebyggande arbetet som inte nödvändigtvis 

föranleder räddningsinsats t.ex. drunkningsolyckor, trafikolyckor, självmord. 

Ansvar: SK + förvaltningschefer 
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Utbildnings- och övningsplan 2015-2018 

 

 

Utbildningar, exempelvis 

 Krisledningen utbildas i ledningsmetodik 

 Genomgång/utbildning på krisledningsplanen 

 Informationspersonal utbildas i kriskommunikation 

 Frivilligpersonal deltar i kurser som anordnas av Civilförsvarsförbundet 

Övningar, företrädesvis 

 Larm- och startövning 

 Ledningsövning 

 Informationsövning 

 Förvaltningsvisa övningar med olika scenarier 

OBS: Utbildnings- och övningsplanen upprättas av säkerhetskoordinator i samråd med 

kommunchefen och krisledningsnämndens ordförande i början av varje mandatperiod. 

 2015 2016 2017 2018 
Krisledning     
Krisledningsnämnd Utbildning 2 st  Storövning  
Krisledningsgrupp Utb. + övning 2 övningar Storövning 2 övningar 
Ersättarna Utbildning Övning Storövning Övning 
Nyckelpersoner Utbildning Övning Storövning Övning 
     
Kommunikationsgrupp Utbildning 

kriskommunik-
ation och 
övning 

2 övningar Storövning 2 övningar 

     
POSOM-ledning Utbildning och 

övning 
Utbildning 
Övning 

Utbildning 
Storövning 

Utbildning 
Övning 

POSOM Stödgrupp Utbildning Utbildning Utbildning Utbildning 
     
Förvaltningar/aktörer     
Kultur och bildning     
Vård och omsorg     
Kommunstyrelseförvaltningen     
Sydnärkes IT-förvaltning     
Kommunala bolag Utbildning  Storövning  
     
Frivillig resursgrupp (FRG)   (Storövning)  
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Tjänsteskrivelse 2015-03-26 1 (1)

Dnr: KS 15-242

Verksamhetsplan för kris- och beredskap 

Ärendebeskrivning
En verksamhetsplan har tagits fram för arbetet kring kris och beredskap för 
kommande mandatperiod. Planen innehåller en rad aktiviteter och är en del i 
kommunens omtag kring kris- och beredskapsarbetet. 
Under 2015 kommer fokus ligga på utbildningar för att lägga en grund för kommande 
aktiviteter. Även en översyn av olika styrdokument kommer göras under 2015.    

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsplan för kris- och beredskap 2015-2018 

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson Jessika Kärrlander
Tf. kommundirektör Administrativ chef Kris- och beredskapssam. 
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Tjänsteskrivelse 2015-04-08 1 (1)

Dnr: KS 15-248

Årsredovisning Sahlefeldska skolfonden 2014

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun förvaltar en stiftelse, Stiftelsen Sahlefeldtska Skolfonden. 
Räkenskapssammanställning för stiftelsen har upprättats. De obligatoriska 
delarna i räkenskapssammanställningen är sammanställning av intäkter och 
kostnader för räkenskapsåret, sammanställning av tillgångar och skulder vid 
årets början och slut, värdet av stiftelsens tillgångar vid årets slut samt 
specifikation av förändringen av eget kapital. För att öka informationsvärdet 
har förvaltningsberättelse upprättats för stiftelsen.
Under räkenskapsåret har inga bidrag utbetalats från stiftelsen. Detta eftersom 
det fria egna kapitalet är för litet för att en utbetalning ska kunna ske.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen 
1.godkänner räkenskapssammanställningen för Stiftelsen Sahlefeldska 
Skolfonden, 

2. överlämnar räkenskapssammanställningen för revision.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Anna Bilock
Tf Kommundirektör Ekonom
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STIFTELSEN SAHLEFELDTSKA SKOLFONDEN

1

STIFTELSEN SAHLEFELDTSKA SKOLFONDEN
Organisationsnummer: 875002-2017

RÄKENSKAPSSAMMANSTÄLLNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Sahlefeldtska skolfonden av år 1815 förordnade enligt urkunden, att ”frälsehemmet 
Kroggården i Norra Folkavi by i Kräcklinge socken skulle för everldeliga tider bebos och 
nyttjas af en prestman, som, till Kräcklinge innevånares och deras kyrkoherdes förmon och 
nöje, värdigt förrättar de förenade skolmästare och Hjelpeprest göromålen”.

Fonden permuterades 1906 och 1962. Vid det senare tillfället medgav Kungl Maj:t försäljning 
av fastigheten och enligt Kungl. Maj:t beslutades, att sedan 10 000 kronor avsatts till en 
gravfond skulle en tredjedel av köpeskillingen utgöra en fond för kyrkligt ändamål och två 
tredjedelar en skolfond. Avkastningen av skolfonden skulle tillfalla barn från området för 
förutvarande Kräcklinge kommun. 10 % av ränteintäkterna skall årligen fonderas till kapitalet.

Ändamålen med fonden är:

a) Stipendier till fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola åt barn från området     
    för förutvarande Kräcklinge kommun,

b) premier till barn vid skola inom nämnda område,

c) bidrag till studieresor för barn från nämnda område,

d) för något annat sådana barn avseende skoländamål exempelvis för skolbibliotekets räkning. 

Redovisat årsresultat för 2014 är -132,98 kronor.

Inga utbetalningar av bidrag har gjorts under året.

Resultat och ställning
Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen 2014-12-31 
hänvisas till följande sammanställning av intäkter och kostnader samt sammanställning av 
tillgångar och skulder och noter till dessa.

RESULTATRÄKNING (kr) Not 2014 2013
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Stiftelsens intäkter
Ränteintäkter 109,02 297,66
Summa intäkter 109,02 297,66

Stiftelsens kostnader
Omkostnader 0,00 0,00
Summa kostnader 0,00 0,00

Överskott före skatt 109,02 297,66

Skatt -242,00 0,00

Årets resultat -132,98 297,66

BALANSRÄKNING (kr) Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Likvida medel 1 119 194,36 119 327,34
Summa tillgångar 119 194,36 119 327,34

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Bundet stiftelsekapital vid årets början 2 118 840,31 118 810,75
Årets fondering till bundet stiftelsekapital 10,90 29,76
Fritt eget kapital vid årets början 2 486,83 218,93
Årets minskning/ökning av fritt eget kapital -143,88 267,90
Summa eget kapital 119 194,36 119 327,34

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 119 194,36 119 327,34

Noter
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Not 1 Likvida medel 2014  2013
Lekebergs Sparbank, Fjugesta 119 194,36 119 327,34
Summa 119 194,36 119 327,34

Not 2 Eget kapital Bundet eget Fritt eget 
Kapital Kapital

(Disponibla 
medel)

Belopp vid årets början 118 840,51 486,83

Årets resultat -132,98
Överfört till bundet stiftelsekapital 10,90 -10,90
Utbetalda bidrag under året
Årets fondering/förändring av Eget Kapital 10,90 -143,88

Belopp vid årets utgång 118 851,41 342,95

Fjugesta den 2015-03-23

Wendla Thorstensson Ewa Lindberg
Kommunstyrelsens ordförande Tf Kommundirektör
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Mål – och ekonomiska förutsättningar för 
verksamhetsåret 2016 och planåren 2017-2018

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar varje år om mål- och budgetförutsättningar för 
nämnderna att förhålla sig till i sitt arbete med mål och budget. Dessa innehåller 
preliminära kommunfullmäktige mål och preliminära ekonomiska ramar. Äskningar 
för kvalitetshöjningar ska motiveras mot kommunfullmäktiges mål. 
Budgetberedningen tar sedan, i dialog med förvaltningarna, ställning till 
förvaltningarnas äskningar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett beräkningsunderlag som 
beslutsunderlag inför fastställandet av Mål- och budgetförutsättningarna för 2016-
2018. Budgetförutsättningarna är det förvaltningarna ska ha som utgångspunkt i sina 
äskanden till budgetberedningen.

Lekebergs kommun förväntas få cirka 396 mkr i skatter och bidrag inklusive den 
kommunala fastighetsavgiften för verksamhetsåret 2016. Beräkningen bygger på 
förutsättningarna från Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 15:07 och att 
kommunen förväntas ha 7 390 invånare per den 1 november 2015. Beräkningen av 
skatter och bidrag innebär ett resultatkrav på drygt 3,9 mkr om resultatet ska i snitt 
under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning

SKL Cirkulär 15:07 daterad 2015-02-19

Budgetprocess för 2016 års budget och ekonomisk plan för 
2017-2018
Verksamhetsförändringar och/eller ökat/minskat resursbehov i befintlig verksamhet 
ska förvaltningarna redovisa skriftligen med både belopp och motivering samt 
konsekvensbeskrivning. Äskandena ska även rangordnas inom varje förvaltning för 
att underlätta beslutsprocessen. Syftet med konsekvensbeskrivningen är att ge 
beslutsfattarna ett så bra underlag som möjligt, där konsekvensen i tidigt stadium 
kan beaktas vid ställningstagande.

Kommunens ekonomiska ansvar och spelregler beskrivs i kommunens 
policydokument för ekonomistyrning och är den handling som utgör kommunens 
ekonomistyrning. I det ekonomistyrningsdokumentet deklareras balanskravet och de 
finansiella mål som kommunen har.

I kommunallagen kapitel 8 § 5 regleras balanskravet. Det innebär att kommuner och 
landsting ska ha en ekonomi i balans, vilket innebär att varje års intäkter ska 
överstiga dess kostnader. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska det 
egna kapitalet återställas inom en treårsperiod d v s motsvarande överskott 
redovisas senast år tre efter räkenskapsåret.
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Balanskravet är ett minimikrav och ska ses som ett led i att uppnå god ekonomisk 
hushållning. För att nå och behålla en god ekonomi, och därmed handlingsfrihet, 
krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Ett steg i den riktningen är att 
uppnå kommunens finansiella mål.

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

 Årets investeringar och amorteringar ska under treårsperioden finansieras av 
egna medel.

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag.

Den 12 juni inrapporterar förvaltningarna sina äskanden för åren 2016-2018 som 
ekonomiavdelningen sammanställer. Den 7 september redovisar respektive 
förvaltning sina äskanden muntligt för budgetberedningen. Budgetsittningen ska ge 
förvaltningarna och budgetberedningen möjlighet till förtydligande av framtida 
behov. Den 23 november behandlar kommunfullmäktige nästkommande år och 
ekonomisk plan för de två närmaste åren. Därefter tar nämnderna/styrelsen över 
budgetarbetet med att fastställa respektive internbudgetar för nästkommande 
verksamhetsår, senast under december månad.

2015-10-06 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar kommunens skattesats för 2016.

2015-11-02 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar Alliansens förslag till budget 2016 och 
ekonomisk plan 2017-2018.

2015-10-13 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens behandlar kommunens skattesats för 2016.

2015-11-10 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens behandlar Alliansens förslag till budget 2016 och ekonomisk plan 
2017-2018.

2015-11-23 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige behandlar Alliansens förslag till budget 2016 och ekonomisk 
plan 2017-2018 samt kommunens skattesats för 2016.

Lekebergs kommuns ekonomiska förutsättningar för 
åren 2016-2018
Lekebergs kommun förväntas få cirka 396 mkr i skatter och bidrag inklusive den 
kommunala fastighetsavgiften för verksamhetsåret 2016. Beräkningen bygger på 
förutsättningarna från Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 15:07 och att 
kommunen förväntas ha 7 390 invånare per den 1 november 2015. Beräkningen av 
skatter och bidrag innebär ett resultatkrav på drygt 3,9 mkr om resultatet ska i snitt 
under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning.
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Befolkningsprognosen är en viktig faktor vid beräkning av skatter och bidrag.

Finansnetto avser förväntade ränteintäkter minus räntekostnader samt 
borgensavgiften.

Kapitalkostnad minus avskrivningar utgår från kända investeringsnivåer. 
Fastighetsinvesteringarna görs av Lekebergs Kommunala Holding AB. Inventarieinköp 
och andra mindre investeringar görs av kommunen.

Pensionsutbetalningarna förväntas öka och ta större del av kommunens finansiering.

Den förväntade löneökningen för det närmaste året är beräknad till 3,0 procent och 
hyresökningen över samma period är kalkylerad med 2,0 procent.

Fullföljande av Lekebergs kommuns reinvestering av kommunens IT-utrustning ingår 
i beräkningen men årlig investeringsutgift om 1,0 mkr.

Hidinge-Lanna bygget är klart och budgeten har kompletterats med helårseffekt av 
2015 års budgetanslag. Samma gäller budgetanslaget för vattenförsörjningen för 
Lanna-Hidinge-Hidingebro-Fjugesta.

I de ekonomiska förutsättningarna ingår förväntad kostnad för ny förskola i Hidinge – 
Lanna, byggena av gruppboende för LSS och 24 platser för särskilt boende. Men i 
dagsläget finns ingen kalkyl för bostadsbyggande för ensamkommande barn eller 
om- och nybygge av skolorna i Fjugesta området. 

I dagsläget deklareras inga riktade statsbidrag från regeringen.

Beräkningen av barn- och elevförändringen utgår från att det föds 95 barn varje år 
och då blir effekten den att förskolan kommer att få 12 förskoleplatser över under 
perioden. Däremot ökar efterfrågan på grundskoleplatser på totalt 99 platser. 
Efterfrågan på gymnasieplatser kommer att öka med 18 platser enligt prognosen av 
befolkningsförändringen.
 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018 SUMMA

Förskoleplatser -7 platser -21 platser 16 platser -12 platser

Grundskoleplatser 68 platser 41 platser -10 platser 99 platser

Gymnasieplatser -7 platser -8 platser 33 platser 18 platser

SUMMA 54 platser 12 platser 39 platser 105 platser

Tabellen nedan redovisar kommunens ekonomiska förutsättningar för åren 2016-
2018. 
FÖRUTSÄTTNINGAR RELATERAT TILL SKL CIRKULÄRET 15:07-2015-02-19 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018
BEFOLKNINGSPROGNOS - 7 390 + 25 per år därefter 7 390 7 415 7 440 
Allmän kommunalskatt 312 390 324 102 336 087 
Preliminär slutavräkning/Korrigering 0 0 0 
Inkomstutjämning 66 059 68 537 71 067 
Kostnadsutjämningsavgift 5 439 5 457 5 476 
Regleringsbidrag/avgift -2 032 -3 048 -4 553 
LSS-utjämning 1 042 1 046 1 049 
Kommunal fastighetsavgift 13 346 13 251 13 176 
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 2 796 2 796 2 796 
Statsbidrag kvalitetssäkring 446 446 446 
Korrigering av skatteväxling på 3 öre - Länstrafiken 250 250 250 
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FÖRUTSÄTTNINGAR RELATERAT TILL SKL CIRKULÄRET 15:07-2015-02-19 ÅR 2016 ÅR 2017 ÅR 2018
Ränteintäkt från Banken 500 500 500 
Ränteintäkt från LEKO 400 400 400 
Borgensavgift från LEBO 529 529 529 
Kapitalkostnader 15 430 15 430 15 430 
Avskrivningar -12 039 -12 039 -12 039 
Pensionsutbetalning KPA -5 959 -7 077 -8 117 
Pensionsutbetalning Särskild löneskatt -1 446 -1 717 -1 969 
Pensionsadministration -100 -100 -100 
Fastighetsskatt -90 -90 -90 
Räntor bankmedel -300 -300 -300 
Räntor, pensionsmedel -400 -400 -400 
Verksamhetens nettobudget 2015 -374 591 -374 591 -374 591 
Budgeterat anslag för oförutsett -1 500 -1 500 -1 500 
Lönerevision - Förväntad ökning 2015 - 3,0 % Helår -1 822 -1 822 -1 822 
Lönerevision - Förväntad ökning 2016 - 3,0 % (SKL 15:17) 9mån resp. 12mån -5 670 -7 561 -7 561 
Lönerevision - Förväntad ökning 2017 - 3,2 % (SKL 15:17) 9mån resp. 12mån  -6 230 -8 307 
Lönerevision - Förväntad ökning 2018 - 3,3 % (SKL 15:17) 9mån   -6 630 
Korrigering av OB-ersättning pga. 2014 års lönerevision -650 -650 -650 
Lokalkostnad - Förväntad ökning - 2,0 % -1 073 -2 166 -3 304 
Nerikes brandkår - 2,5 % -117 -236 -361 
Sydnärkes byggnämnd - 2,5 % -32 -66 -101 
Sydnärkes lönenämnd - 2,5 % -32 -66 -100 
Sydnärkes miljönämnd - 2,5 % -24 -48 -74 
Sydnärkes IT nämnd - 2,5 % -100 -203 -311 
EFFEKTER AV TIDIGARE BESLUT SOM PÅVERKAR 2016 OCH FRAMÅT    
Reinvestering av kommunens IT-utrustning -240 -480 -480 
Hidinge-Lanna bygget -5 857 -5 857 -5 857 
Vattenförsörjning Lanna-Hidinge-Hidingebro-Fjugesta - kapitalkostnad -302 -302 -302 
Ny förskola i Hidinge - Lanna -1 893 -3 786 -3 786 
Gruppboende för LSS och utökning av platser för särskilt boende 1) -5 551 -5 551 -3 951 
Särskilt Boende - 24 platser  -10 910 -21 819 
VA - Gata Lanna - Enligt avtal med BEST daterat 2012 -482 -482 -482 
Bona Kemi lokalkostnad -900 -525  
Ensamkommande barn/ungdom  Helår Helår
Skolorna i Fjugesta området  Halvår Helår
STATEN SPECIALDESTINERADE BIDRAG    
Ingen information om specialdestinerade statsbidrag för 2016-2018 finns 
tillgänglig 2015-03-23    

"SKOLPENG"    
Förskoleplatser: -7 barn till hösten 361 722 722 
Förskoleplatser: -21 barn till hösten  1 083 2 166 
Förskoleplatser: +16 barn till hösten   -825 
Grundskoleplatser: +68 elever till hösten -2 904 -5 808 -5 808 
Grundskoleplatser: +41 elever till hösten  -1 751 -3 502 
Grundskoleplatser: -10 elever till hösten   427 
Gymnasieplatser: -7 elever till hösten 391 782 782 
Gymnasieplatser: -8 elever till hösten  447 894 
Gymnasieplatser: +33 elever till hösten   -1 842 
EKONOMISK MÅLSÄTTNING    
Förväntat ekonomiskt resultat är 1 % av skatter och bidrag -3 962 -4 093 -4 223 
FÖRVÄNTAT RESULTAT UTIFRÅN SENASTE KÄNDA CIRKULÄR -10 689 -23 676 -33 560 
Skattehöjning med 1 kr, motsvarar 11 000 11 000 11 000 
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Sammanfattningsvis så visar de ekonomiska förutsättningar framöver att kommunen 
måste höja skatten och/eller reducera kostnaderna i befintlig verksamhet för att 
omfördela till nämnda utbyggnader som återfinns i tabellen.

Det saknas minst 11 mkr för verksamhetsåret 2016 utifrån nu kända 
förutsättningar/behov och om nämnda om- och nybyggnationer genomförs samt att 
befintlig verksamhet är oförändrat. En kostnadsökning om 11 mkr motsvarar i grovt 
beräknat en skattehöjning på 1 krona. För hela perioden och med nämnda 
byggnationer så är behovet minst 32 mkr med befintlig verksamhet oförändrat. Det 
finns också påtalade projekt som i dagsläget inte har prissatts i tabellen ovan varvid 
ekonomiska behovet är större än 32 mkr.

Lekebergs kommuns mål för åren 2016-2018
Kommunstyrelsen beslutar varje år om mål- och budgetförutsättningar för 
nämnderna att förhålla sig till i sitt arbete med mål och budget. Dessa innehåller 
preliminära kommunfullmäktige mål och preliminära ekonomiska ramar. Äskningar 
för kvalitetshöjningar ska motiveras mot kommunfullmäktiges mål. 

Nedan följer kommunfullmäktiges nuvarande mål. Inför anvisningarna för 2016 bör 
politiken utöver de ekonomiska ramarna även sätta ramarna för målen. Det behöver 
inte vara färdiga förslag till nya mål men det behöver vara en beskrivning av den 
politiska viljeinriktningen/prioriteringen. 

Bo i Lekeberg

1. I Lekebergs kommun finns det attraktiva boenden i hela kommunen för alla 
människor.

2. Hela Lekeberg har en väl utbyggd IT-infrastruktur

Leva i Lekeberg

3. Kollektivtrafiken är ett attraktivt, pålitligt och tillgängligt resalternativ.

4. Kommunen är en gång- och cykelvänlig kommun 

5. Det finns ett varierat och behovsanpassat barnomsorgsutbud 

6. I kommun har alla barn och elever rätt att utvecklas optimalt utifrån sina 
förutsättningar och behov. 

7. Alla medborgare med stöd från Lekebergs kommun har möjlighet till social 
gemenskap, delaktighet och aktiviteter. 

8. Medborgare med behov av stöd ges goda möjligheter att göra egna val.

9. Lekebergs kommun verkar för en god folkhälsa

Göra i Lekeberg

10. Lekebergs kommun har ett bra företagsklimat med ett växande och 
konkurrenskraftigt näringsliv. 

11. Lekebergs kommun har en väl utvecklad besöksnäring
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Verka i Lekeberg

12. Lekeberg är känt som en attraktiv, växande och framåtsträvande kommun.   

13. Lekebergs kommun håller en hög servicenivå och är både lättillgänglig och 
effektiv.

14. Lekebergs kommun bidrar till en hållbar utveckling genom att välja 
ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt hållbara alternativ. 

15. Lekebergs kommun vill vara föredöme inom jämställdhet, tillgänglighet, 
mångfald och integration. 

Lekebergs kännetecken

16. Lekeberg är känt som en attraktiv, växande och framåtsträvande kommun.   

17. Lekebergs kommun håller en hög servicenivå och är både lättillgänglig och 
effektiv.

18. Lekebergs kommun bidrar till en hållbar utveckling genom att välja 
ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt hållbara alternativ. 

19. Lekebergs kommun vill vara föredöme inom jämställdhet, tillgänglighet, 
mångfald och integration. 

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Peter Warman Gustav Olofsson
Tf. Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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Mål- och budgetanvisningar inför 2016
Nedan följer anvisningar och direktiv kring mål- och budgetarbetet för 2016 med plan 
för 2017-2018. 

Tidsplan
Den 12 juni ska alla äskningar och förslag på budgetförändringar vara lämnade till 
ekonomiavdelningen. Alla äskningar ska vara gjorda efter den bifogade (bilaga 2) 
mallen. Förvaltningscheferna ska den 7 september redovisa sina äskanden inför 
budgetberedningen. 

Ekonomiska förutsättningar 
Beräkningen av skatter och bidrag innebär ett resultatkrav på drygt 3,9 mkr om 
resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunstyrelsen har i dessa preliminära ramar budgeterat med 1 % i överskott för 
2016.

Förvaltningarna kommer få kompensationer för löneökning (3 %), hyresökning (2 %) 
samt elev och förskolebarnförändringen (2 152 tkr). Det ekonomiska utrymmet för 
ramförstärkningar är 0 tkr för 2016.

Volymökningar
Utrymmet för äskningar på grund av volymökningar är ytterst begränsat därför 
uppmanas förvaltningarna utgå från att eventuella volymökningar (utöver elev och 
förskolebarnförändringen som ingår i resursfördelningsmodellen) ska hanteras inom 
2015 års budgetram. 

Investeringar
Utöver de redan beslutade investeringarna saknas det utrymme 2016 för nya 
investeringar. Reinvesteringar beror på 2016 års avskrivningar i förhållande till 2015 
års budgetram för kapitalkostnad.

Äskningar
Alla äskningar från förvaltningarna ska innehålla förslag på realistiska 
omprioriteringar inom befintlig budget för att finansiera äskningen samt en 
konsekvensanalys av en sådan. Äskningen ska också innehålla en beskrivning över hur 
den leder till ökad måluppfyllelse samt hur detta följs upp. 

Alla äskningar ska prioriteras i de två kategorierna Kritiskt (1) och Nödvändigt (2).

 Kritiskt (1) = Allvarliga konsekvenser om medel uteblir. Beskrivning av 
konsekvenserna om uteblivna medel är ett krav.

 Nödvändigt (2) = Nödvändigt men kan vänta. Beskrivning av konsekvenserna 
av att medel inte tilldelas är ett krav. 

106



2015-04-07 2 (2)

Ev. äskningar kring IT ska förankras med Sydnärkes IT-förvaltning och utlåtande från 
SYD-IT ska vara med i äskandet.

Målförutsättningar
Kommunstyrelsen vill att förvaltningarna i budgetarbetet för 2016 prioriterar 
följande områden:

 I Lekebergs kommun har alla barn och elever rätt att utvecklas optimalt 
utifrån sina förutsättningar och behov

 Lekebergs kommun bibehåller den höga kvalitén och brukarnöjdheten inom 
vård- och omsorg 

 Lekebergs kommun har ett bra företagsklimat med ett växande och 
konkurrenskraftigt näringsliv 

Då utrymmet för ramförstärkningar är ytterst begränsat är det viktigt att 
förvaltningarna i sina budgetar för 2016 ser över möjligheten att omprioritera för att 
öka måluppfyllelsen och då främst de ovan nämnda fokusområdena. 

Särskilda uppdrag inför budgetberedningen 
Inga särskilda uppdrag ges inför budgetberedningen

KOMMUNSTYRELSEN

Wendla Thorstensson

Kommunstyrelsens ordförande 
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Tidplan för 2014 års bokslutsarbete
De tidpunkter som gäller för avslutning av 2014 års bokföring deklareras nedan. Ambitionen 
är att i slutet av februari månad kunna redovisa ett hållbart bokslutsresultat för 2014 
avseende Lekebergs kommun. Årsredovisningen kommer att redovisas på MER – dagen och 
behandlas på kommunfullmäktige.

För att tidsplanen skall kunna hållas krävs att förvaltningarna medverkar i bokslutsarbetet 
genom att hålla de tider som anges nedan. Respektive förvaltningschef ansvarar för att 
berörd personal får information om tidsplanen.

Det är viktigt att förvaltningen håller tider så att allting blir bokfört i tid och på rätt år.

ÅR 2014

Fredag den 5 december
 För att tidigare kunna beräkna semesterlöneskulden för 2014 ska ansökan om årets 

semesterdagar inlämnas till löneavdelningen.
 Sista dag för redovisning till ekonomiavdelningen av handkassor som ska bokföras på 

2014.
 Sista inlämningsdag till ekonomiavdelningen gällande fakturaunderlag för debitering 

av kundfakturor som ska redovisas på 2014.
 Sista inlämningsdag till ekonomiavdelningen för bokföringsorder avseende 

rättningar av eventuella fel t o m november.

Fredagen den 12 december
 Fakturor som inkommer till ekonomiavdelningen scannas och ankomstregistreras på 

2014 om de inkommer senast den 12 december. Fakturor som inkommer efter 
nämnda datum redovisas på 2015. I december är det viktigt att fakturabrevlådan 
töms dagligen, speciellt gäller det för dem som har semester mellan jul och nyår. 
Fakturor som inte slutbehandlats före årsskiftet flyttas automatiskt över till 2015. 
Om någon inskannad faktura tillhör 2015 – mottagningsattestera fakturan ifråga 
och skicka den till Anna Bilock (ekonomiavdelningen). Skriv i anteckningen att 
fakturan tillhör 2015 och ange kontering.

Måndagen den 29 december
 Sista dag för insättning på kommunens bankkonto och plusgiro/bankgirokonto för att 

få med inkomster i 2014 års bokföring.

ÅR 2015

Onsdagen den 7 januari
 Sista inlämningsdag till ekonomiavdelningen för underlag (t ex bokföringsorder) på 

insättningar och inbetalningar på kommunens bankkonto och 
plusgiro/bankgirokonton för att komma med i 2014 års bokföring.

Fredagen den 9 januari
 Sista inlämningsdag till ekonomiavdelningen för bokföringsorder avseende rättningar 

mm i 2014 års bokföring. Detta datum är alltså det stoppdatum som gäller för all 
bokföring på 2014 som förvaltningarna initierar.
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Tisdagen den 12 januari
 Utsändning av preliminär rapport avseende 2014 års resultat för nämnderna. 

Avstämningar av konton är ännu inte slutförda och justeringar av nämndernas 
resultat kan komma att ske.

Fredagen den 30 januari
 Bolagens årsredovisning lämnas till kommunens ekonomichef.

Nämndernas antagna verksamhetsberättelser
Varje nämnd ska upprätta en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelserna ingår 
information om det ekonomiska utfallet, uppföljning av nämndens och fullmäktiges mål, 
kvalitetsredovisningar, viktiga händelser under året, framtid samt verksamhets- och nyckeltal.

Kommunstyrelsen antar sin verksamhetsberättelse den 10 februari.
Vård- och omsorgsnämnden antar sin verksamhetsberättelse den 16 februari.
Kultur och bildningsnämnden antar sin verksamhetsberättelse den 17 februari.

Ovanstående uppgifter kommer att användas i kommunens samlade årsredovisning, dock i en 
nedbantad version som sammanställs. För att verksamhetsberättelserna från de olika 
nämnderna i årsredovisningen ska få ett enhetligt utseende så ska mallen som tillhandahålls 
av administrativa avdelningen användas. 

Måndag den 9 mars
 MER - DAGEN (Mål, Ekonomi och Resultatdag). Ledamöter i kommunfullmäktige får 

information från förvaltningschefer för en dialog om respektive nämnd/styrelses 
bokslutsresultat, uppföljning av de övergripande målen m.m. Administrativa chefen 
svarar för kallelse och bokning av lokal.

Måndag den 7 april
 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner årsredovisningen för Lekebergs 

kommun och överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen. 

Tisdagen den 14 april
 Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Lekebergs kommun och 

överlämnar årsredovisningen till revisorerna för granskning. 

Onsdagen den 29 april
 Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
 

Lekebergs kommun är en expansiv kommun 
som ständigt utvecklas. Kommunens vision är: 
Trygghet och Nytänkande, Naturligt nära. 
Visionen styr kommunens mål som leder 
kommunens utveckling i en positiv riktning.  
Lekebergs kommun ska vara en attraktiv 
kommun för alla som bor, arbetar, driver 
företag eller besöker kommunen. Det är 
mycket glädjande att Lekebergs kommun 
under 2014 ökade sin befolkning med 74 
personer och vid årets slut uppgick 
kommunens befolkning till 7 363. Detta är ett 
resultat av allt positivt som händer i Lekbergs 
kommun och det engagemang som finns hos 
människor här. 

Mycket har hänt under 2014. 

Lekebergs kommun arbetar aktivt med att 
möjliggöra olika former av boende. Det finns 
byggklara tomter för nybyggnation och 
andelen hyreslägenheter i kommunen har 
ökat. 

Antalet företag utvecklas i positivt riktning och 
det är mycket glädjande att kunna konstaterar 
att vi är länet mest företagsamma kommun, 
och att vi dessutom har länets mest 
företagsamma kvinnor och ungdomar. 

Förskolan och skolan har fortsatt det viktiga 
arbetet för att alla barn ska kunna utvecklas 
maximalt utifrån sina individuella 
förutsättningar. Måluppfyllelsen inom skolan 
har ökat vilket är ett resultat av ett 
pedagogiskt arbete med hög kvalitet. 
Ombyggnation/nybyggnaden av Hidinge skola 
är i fullgång och en ny förskola i Fjugesta står i 
skrivande stund färdig. 

Vård och omsorg har under året fortsatt att 
arbete med trygghet på många sätt. Bland 
annat genom att arbete med 
hemrehabilitering för att erbjud träning i 
hemmet samt genom att erbjuda ”Nattfrid” 
en teknisk lösning för nattillsyn. 
Brukarnöjdheten är mycket hög inom 
förvaltningen något som tyder på en 

verksamhet med hög kvalitet. 

En meningsfull fritid är viktigt för kommunens 
attraktivitet och för våra invånare. Det är 
därför glädjande att se att 
kulturevenemangen i kommunen har ökat 
under året och att arbetet med ytterligare en 
spontanidrottsplats pågår. Biblioteket har haft 
ökat antal besökare och byggnation av ny 
sporthall i Hidinge pågår för fullt och beräknas 
vara klar under 2015, för att bara nämna 
något som händer inom detta område. 

Det viktiga arbetet med att miljödiplomera 
kommunen har påbörjats och införandet av 
sortering av matavfall för kompostering 
sjösattes.  

Detta är bara några exempel på allt positivist 
som hänt under 2014. 

Nu blickar vi framåt och kan konstatera att 
2015 kommer bli ett år som genomsyras av 
Lekebergs kommuns 20 års firande. Ett 
ypperligt tillfälle att lyfta fram all den 
kreativitet som gör Lekeberg till en helt unik 
kommun med ett driv utöver det vanliga. 

Lekebergsalliansen vill aktivt fortsätta att 
arbeta för att öka tryggheten, skapa 
förutsättningar för nytänkande samt att vara 
naturligt nära invånare, företagare och 
medarbetare i Lekebergs kommun.

Ett stort tack till alla anställda och 
förtroendevalda för det arbete och 
engagemang som läggs ner inom kommunens 
alla verksamheter.

 

Wendla Torstensson
Kommunstyrelsens ordförande

112



4 (61)

Kort om Lekebergs kommun

Befolkning
Kommunens befolkning uppgick den sista december 2014 till 7 363 personer, 
befolkningen ökade med 74 personer jämfört med sista december 2013. 

Fjugesta är kommunens största tätort med ca 2 000 invånare. Mullhyttan och Lanna 
har drygt 500 invånare vardera. Drygt 4 000 personer bor utanför tätorterna. 

Tabellen visar på kommunens, Örebro läns och rikets population 2014
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Kommunens folkvalda
Lekebergs kommun styrdes 2014 av alliansen bestående av Centerpartiet, Moderata 
Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna (17 mandat av 35 
mandat). Posten som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd innehades 
av Centerpartiet.

Fem år i sammandrag
 År 2014 År 2013 År 2012 År 2011 År 2010
Antal invånare per den 31 december 7 363 7 289 7 298 7 223 7 134 
Skattesats 21,46 kr 21,46 kr 21,46 kr 21,80 kr 21,80 kr
Skatter och bidrag 363 800 tkr 335 422 tkr 318 459 tkr 310 653 tkr 305 561 tkr
Skatter och bidrag (förändring i % mellan åren) 8,46 % 5,33 % 2,51 % 1,67 % 5,41 %
Nettokostnad inklusive avskrivningar 361 836 tkr 331 526 tkr 309 777 tkr 306 483 tkr 295 099 tkr
Nettokostnadsförändring mellan åren 9,14 % 7,02 % 1,07 % 3,86 % 2,78 %
Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag 99,5% 98,8% 97,3% 98,7% 96,6%
Finansnetto 1 563 tkr 1 256 tkr 2 526 tkr 1 773 tkr 953 tkr
Resultat före extraordinära poster 3 527 tkr 5 152 tkr 11 208 tkr 5 943 tkr 11 415 tkr
Finansiella målet på 1 % av skatter och bidrag 0,97 % 1,54 % 3,52 % 1,91 % 3,74 %
Bruttoinvesteringar 21 485 tkr 19 656 tkr 14 584 tkr 13 260 tkr 3 541 tkr
Nettoinvesteringar 21 485 tkr 19 567 tkr 14 578 tkr 12 042 tkr 3 374 tkr
Avskrivningar 5 727 tkr 5 149 tkr 4 799 tkr 4 553 tkr 4 569 tkr
Nettoinvesteringar/nettokostnad 5,9 % 5,9 % 4,7 % 3,9 % 1,1 %
Avskrivningar/nettoinvesteringar 26,7 % 26,3 % 32,9 % 37,8 % 135,4 %
Tillgångar 261 022 tkr 249 404 tkr 243 501 tkr 218 050 tkr 217 003 tkr

Skulder/avsättningar 73 825 tkr 65 734 tkr 64 983 tkr 54 571 tkr 59 467 tkr

Eget kapital 187 197 tkr 183 670 tkr 178 518 tkr 163 479 tkr 157 536 tkr
Årets resultat (Förändring av eget kapital) 3 527 tkr 5 152 tkr 15 039 tkr 5 943 tkr 11 415 tkr

Soliditet 71,7% 73,6% 73,3% 75,0% 72,6%

Resultatutveckling (årets resultat/eget kapital) 1,9 % 2,8 % 8,4 % 3,6 % 7,2 %
Förändring av tillgångar 4,7 % 2,4 % 11,7 % 0,5 % 3,7 %
Likviditet 56 663 tkr 59 635 tkr 60 742 tkr 46 476 tkr 51 037 tkr

Avsatt till pension inklusive särskild löneskatt 14 492 tkr 13 006 tkr 10 804 tkr 9 587 tkr 6 551 tkr
Pensionsutbetalningar inklusive särskild löneskatt 7 058 tkr 7 065 tkr 7 152 tkr 6 302 tkr 3 694 tkr

Avgiftsbestämd ålderspension inklusive särskild löneskatt 10 886 tkr 9 875 tkr 9 029 tkr 8 297 tkr 7 218 tkr

Ansvarsförbindelse (Pensionsförpliktelser) 144 111 tkr 149 677 tkr 141 548 tkr 142 385 tkr 133 058 tkr
Antal tillsvidareanställda årsarbetare 476 årsarb. 439 årsarb. 428 årsarb. 421 årsarb. 413 årsarb.
Resultat per invånare 479 kr 707 kr 2 061 kr 823 kr 1 600 kr

Kommentar: Antal tillsvidareanställningar har ökat och bland annat beror det på bildande av Sydnärkes IT nämnd 
som ingår i kommunens verksamhet. Sydnärkes IT nämnd är en gemensam nämnd med Hallsbergs kommun, Laxå 
kommun och Askersunds kommun.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Arbetarpartiet Socialdemokraterna S 10 
Centerpartiet C 9 
Moderata Samlingspartiet M 5 
Sverigedemokraterna SD 4 
Kristdemokraterna KD 2 
Framtidspartiet i Lekeberg FL 2 
Miljöpartiet de Gröna MP 1 
Folkpartiet Liberalerna FP 1 
Vänsterpartiet V 1 
SUMMA  35 
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Hundralappen
Diagrammet visar på kommunens verksamheters nettokostnad under ett år, fördelat 
på en ”100-lapp”. Det vill säga hur varje 100 kr sedel fördelades i kommunen.  

Av nettokostnaderna för utbildning utgör förskolan 14,97 kronor, grundskolan 24,19 kronor samt 
gymnasie- och vuxenutbildningen 9,10 kronor.
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Lekebergs kommunkoncern
Den kommunala verksamheten i Lekebergs kommun bedrivs både i förvaltnings- och 
bolagsform. Koncernen Lekebergs kommun består förutom av kommunen, av ett 
holdingbolag (moderbolag) som svarar för två bolag. LekebergsBostäder AB (LEBO) 
svarar för bostadsförvaltningen och Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) 
förvaltar kommunala fastigheter. Syftet med uppdelningen är att renodla 
kommunens fastigheter.

Kommunfullmäktige

Bolag

Lekebers kommunala
Holdingbolag AB

Lekebergsbostäder AB

Lekebergs
kommunfastigheter AB

Nämnder/styrelser

Kommunstyrelsen

Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgnämnden

Gemensamma nämnder

Sydnärkes byggnämnd

Sydnärkes miljönämnd

Sydnärkes lönenämnd

Taxe- och avgiftnämnd

Sydnärkes IT-nämnd

Revision Valnämnd
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Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 5,8 mkr för 2014. Fördelningen 
är att Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 3,5 mkr och holdingbolaget ett 
positivt utfall på 2,3 mkr.

Koncernen uppvisar verksamhetsintäkter på 121,5 mkr samt kostnader om 458,3 
mkr. Skattekvoten, det vill säga nettokostnadernas och finansnettots andel av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, uppgår 2014 till 98,3 procent 
(2013: 97,6 %). Totala tillgångar, eget kapital, avsättningar samt skulder omsluter 
610,2 mkr varav eget kapital uppgår till drygt 197,2 mkr. Soliditeten, det vill säga 
egenfinansieringen av tillgångarna, uppgår till 32,3 procent (2013: 38,3 %).

Lekebergs kommun ingår som medlem i kommunalförbundet Nerikes Brandkår. 
Lekebergs kommuns medlemsbidrag till förbundet har under 2014 uppgått till drygt 
4,5 mkr vilket motsvarar en ägarandel på 3,2 procent. Kommunen ingå också i fem 
gemensamma nämnder tillsammans med Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla i 
olika konstellationer.

 Sydnärkes miljönämnd – Huvudsätet i Laxå
 Sydnärkes lönenämnd – Huvudsätet i Kumla
 Sydnärkes byggnämnd – Huvudsätet i Askersund
 Taxe- och avgiftsnämnd – Huvudsätet i Hallsberg
 Sydnärkes IT nämnd – Huvudsätet i Fjugesta

Förutom nämnda bolag och nämnder har kommunen intressen i följande 
företag/föreningar:

Företag/Förening Ägande Belopp
Lekebergs Kommunala Holding AB 100 % 100 tkr
Kommuninvest ekonomiska förening 0,10 % 2 696 tkr
Länsmusiken 1,40 % 1,4 tkr
Förenade Småkommuners Försäkring AB (FSF) 4,35 % 2 000 tkr
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Måluppfyllelse 2014
Lekebergs vision är Lekebergs kommun – Trygghet och Nytänkande - Naturligt nära. 
Alla mål och alla verksamheter ska sträva efter att uppnå detta. 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om övergripande mål för kommunen, dessa 
mål är kommunfullmäktiges möjlighet att prioritera och peka ut riktningen för 
kommunens verksamheter och på så sätt ta ett steg närmare visionen.  Kommunen 
antog i somras en ny styrmodell och arbetet med att införa denna har inletts under 
2014. Fortsatt arbete med att gå över till den nya modellen kommer fortsätta 2015,

För 2014 beslutade kommunfullmäktige om 26 mål för kommunens verksamheter. 
Nedan följer en redovisning kring hur väl respektive mål är uppfyllt. Uppföljningen 
baseras på nämndernas/styrelsens uppföljningar av nämndmålen.  

Uppnådda mål,
10

Delvis
uppnådda mål,

6

Ej uppnådda
mål, 4

Ej uppföljda, 6

Måluppföljning
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Uppföljning KF-mål Nämndmål
 Kommunstyrelsen: Andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon eller e-post 

har ökat
Det ska vara enkelt för medborgarna att få 
kontakt med, och få aktuell information 
från, kommunens förvaltningar  Kommunstyrelsen: Antalet e-tjänster har ökat


Kommunala beslutsprocesser ska hanteras 
utan oskäligt dröjsmål  Vård- och omsorgsnämnden: Handläggningstiderna ligger under rikssnittet

 Kommunstyrelsen: Sammanträdesprocessen är digitaliserad


Öka kompetens, reducera kostnader och 
minska sårbarhet

 Kommunstyrelsen: Andelen miljöbilar inom kommunen har ökat

 Kommunstyrelsen: Gemensam IT-nämnd och förvaltning i Sydnärke är implementerad


Att minska kostnader som beror på 
kvalitetsbrister

 Kommunstyrelsen: Långtidssjukfrånvaron har inte ökat

? Erbjuda en enkel kontaktyta och snabb 
ärendehantering -

? Kontinuerlig efterfrågan av befintliga 
företags behov och önskemål -
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Uppföljning KF-mål Nämndmål

 Verka för utveckling av näringslivet, bland 
annat genom att tillhandahålla 
ändamålsenlig infrastruktur  Kommunstyrelsen: Det finns bra Tele- och IT-nät för företag i kommunen

 Verka för nya företagsetableringar  Kommunstyrelsen: Antalet företag med mer än en anställd har ökat

? Tillvarata kommunens turismpotential 
samt underlätta för företag i 
besöksnäringarna -

?
Verka för ändamålsenlig kollektivtrafik 
inom kommunen och till omkringliggande 
större orter, samt inom ramen för 
kommunens möjligheter underlätta 
pendling och samåkning

- Kommunstyrelsen: Antalet personer som åker kollektivt har ökat

 Det ska vara god framkomlighet och hög 
trafiksäkerhetsstandard på vägar samt 
gång- och cykelvägar inom kommunen  Kommunstyrelsen: Det finns bra gång-, cykel- och bilvägar i kommunen

 Säkerställa störningssäker 
vattenförsörjning samt hantering av dag- 
och spillvatten inom kommunen  Kommunstyrelsen: Svinnet i kommunens Va-system har minskat
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Uppföljning KF-mål Nämndmål

 Aktivt bidra till en väl utbyggd IT-
infrastruktur i hela kommunen  Kommunstyrelsen: Antalet mindre orter med bredbandsuppkoppling (fiber) har ökat

 Se till att det finns attraktiva boenden för 
allas behov  Kommunstyrelsen: Utbudet av hyreslägenheter i kommunen har ökat

 Erbjuda ett kontinuerligt utbud av tomter 
för nybyggnation  Kommunstyrelsen: Det finns lediga byggklara tomter

? Verka för att handel samt övrig privat och 
offentlig service har möjlighet utvecklas 
inom kommunen -

 Erbjuda ett varierat och behovsanpassat 
barnomsorgsutbud med utvecklande 
pedagogiskt innehåll 

Kultur- och bildningsnämnden: Kommunens barnomsorg är tillgänglig för alla och håller 
en hög pedagogisk nivå.

 Kultur- och bildningsnämnden: Måluppfyllelsen inom skolan har ökat

 Kultur- och bildningsnämnden: Alla ungdomar som är aktuella enligt det kommunala 
informationsansvaret stöds till meningsfull sysselsättning Varje elev ges möjlighet att utvecklas 

maximalt utifrån sina förutsättningar
 Kultur- och bildningsnämnden: Barn- och familjeavdelningen arbetar förebyggande och 

stödjande
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 Kunna erbjuda särskilt stöd utifrån varje 

barns behov


Samma nämndmål som målet innan

 Vård- och omsorgsnämnden: Medborgarna känner sig trygga och välinformerade om 
kommunens stöd inom vård och omsorg. Kunna erbjuda boende och erforderligt 

stöd utifrån varje individs behov  Vård- och omsorgsnämnden: Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande

 Vård- och omsorgsnämnden: Brukarnöjdheten har ökat

 Kunna erbjuda stimulans i vardagen för alla 
brukare  Vård- och omsorgsnämnden: Alla med funktionsnedsättning ges stimulans och 

möjlighet till daglig, meningsfull och individuellt utformade aktiviteter

 Kultur- och bildningsnämnden: Utbudet av kulturevenemang i kommunen har ökat.

 Uppmuntra lokala kulturyttringar samt 
tillvarata lokala kulturarenor  Kultur- och bildningsnämnden: Biblioteket är ett nav i ett Kulturhus för alla.

 Attrahera externa kultursatsningar  Samma nämndmål som målet innan

 Erbjuda kulturskola eller motsvarande 
samt bibliotek av god kvalitet  Samma nämndmål som målet innan
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 Kultur- och bildningsnämnden: Kommunens aktiviteter/evenemang bedrivs i 
anläggningar som är tillgängliga för alla kommunens medborgare.

 Kultur- och bildningsnämnden: Utveckla teknikintresset och barn och ungdomar. Underlätta utbudet av meningsfulla 
fritidsaktiviteter för alla

 Kultur- och bildningsnämnden: Samordna och stödja turist- och besöksnäringen i 
kommun

? Samverka med det ideella föreningslivet -
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Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen

Ordförande
Charlotta Englund (2014)

Kommundirektör
Hans Boskär (2014)

Ansvarsområden

 Administrativa avdelningen
 Teknik- och serviceavdelningen
 Personalavdelningen
 Ekonomiavdelningen

Måluppfyllelse
Baserat på kommunfullmäktiges övergripande mål för kommunen satte 
kommunstyrelsens satte upp 18 mål för sina verksamheter under 2014. 

Av dessa bedöms:
 9 uppnådda
 2 delvis uppnådda
 6 ej uppnådda
 1 ej uppföljningsbara

2014 i ord
Antalet invånare i kommunen har utvecklats positivt jämfört med årsskiftet 
2013/2014 och prognosen pekar på en fortsatt positiv befolkningsutveckling. 

Antalet företagare utvecklas positivt och Lekeberg kan med stolthet konstatera att 
vara länets mest företagsamma kommun såväl totalt, som till att ha länets mest 
företagsamma kvinnor och mest företagsamma ungdomar.

Arbetet med införandet av MER-planen1 löper på bra och börjar nu ordentligt att ta 
form, vilket gör att den politiska styrningen på ett tydligare sätt får sin fokus i 
organisationen. Införande av beslutsstödsystemet Stratsys påbörjades i slutet av 
2014 och kommer fortsätta under 2015 för att ytterligare lägga fokus på målen och 
styrmodellen. 

Under året har kommunen beslutat att inrätta en gemensam IT-nämnd. SYD-IT 
förvaltningens medarbetare kommer från 2015 ha sin arbetsplats i Fjugesta. 
Målsättningen är att öka servicen till verksamheterna och säkerställa att 
kompetensen samt resurserna finns för att klara av den snabba IT utvecklingen.  

Under september månad infördes sortering av avfall där det komposterbara kommer 
läggas i färgade påsar. Detta är ett led i uppfyllandet av den nyligen antagna 

1 Mål-, Ekonomi- och Resultatstyrning
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renhållningsplanen. Tyvärr har det nya avtalet för att hantera påssortering inneburit 
merkostnader för renhållningskollektivet är en av anledningarna till varför Teknik- 
och serviceavdelningen redovisar ett underskott.

Kommunen beslutade under kvartal två att bilda ett kommunalförbund tillsammans 
med Hallsberg, Laxå och Askersunds kommuner med start 1 januari 2015. Rekrytering 
av förbundschef har skett, Leif Welander tidigare miljöchef i Hallsbergs kommun.

Under året har arbetet med att miljödiplomera kommunen påbörjats vilket är en del i 
arbetet med ökad måluppfyllelse. 

Ekonomiskt resultat
Årets resultat för kommunstyrelse och kommunfullmäktige uppgår till 1 396 tkr. Det 
var endast teknik- och serviceavdelningen som visade ett underskott om 1 293 tkr.

Kommunledningen uppvisar det största överskottet om 2 148 tkr, vilket beror på att 
de oförutsedda kostnaderna lämnar ett överskott om 2 176 tkr. När det gäller fysisk- 
och tekniskplanering som också finns budgeterad under kommunledningen, så 
lämnar denna ett underskott om ca 400 tkr och detsamma gäller kommunens 
försäkringspremier som visar ett underskott om 100 tkr. Telefonikostnaderna lämnar 
ett överskott om 200 tkr till följd av minskade kostnader i samband av växelbyte. 
Kommunledningens administration, marknadsföring lämnar överskott om vardera ca 
100 tkr.

Utfallet stämmer ganska väl överens med den prognos som gjordes i oktober och det 
är egentligen bara VA-verksamheten som drabbades av något högre tjänsteköp än 
beräknat.

Kvalitetsindikatorer
Indikator 2014 2013 2012

Lyckade telefonsamtal till kommunen 35 % 56 % 46 %
Svarsfrekvens via mejl 70 % 89 % 63 %
Digital möteshantering Infört Ej infört Ej Infört
Andel miljöbilar 48 % 53 % - 

Insikt – Övergripande nöjdhet Resultat saknas 74 (av 100) -

Insikt – Nöjdhet med information Resultat saknas 60 (av 100) -

Svenskt näringsliv - Ranking av företagsklimat 27 plats 77 plats 240 plats

Svenskt näringsliv – Betyg kring dialog Resultat saknas 3,8 (av 6,0) 3,3 (av 6,0)

Svenskt näringsliv – Betyg kring företagsklimat Resultat saknas 3,8 (av 6,0) 3,6 (av 6,0)

Svinn i Va-systemet 30 % 30 % - 

Tillgång till bredband via fiber 28 % 26 % 25 %

Hemsidans betyg (SKL:s undersökning) 74 (av 100) 75 (av 100) 70 (av 100)
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Volymindikatorer
Indikator 2014 2013 2012

Antal registrerade företag 952 932 927
 – varav aktiebolag 209 203
Företag med mer än anställd 209 196
Arbetslöshet (16-64 år)2 4,5 % 5,8 % 4,9 %
 – Ungdomsarbetslöshet (18-24 år) 14,9 % 16,7 % 7,3 %
Inskrivna på AME 94 90
Feriepraktikanter 78 69 -
Antal resor med linje 513 oklart 160 488 171 275
Andelen ekologiska livsmedel 25 % 9 % -

2014 2013
Vägar, drift- och underhållskostnad per km 63 939 kr 61 781 kr
Gatubelysning, driftskostnad per belysningspunkt 759 kr 908 kr
Lokalvård, städkostnad per m2 Uppgift saknas 224 kr
Avfall, avfallshantering per kg – Exkl. återvinningscentralen Uppgift saknas 1,60 kr
Avfall, avfallshantering per invånare – Exkl. 
återvinningscentralen Uppgift saknas 368 kr

Avfall, slamhantering per enskilt avlopp Uppgift saknas 637 kr
Kommunägda vägar 33 km 32 km
Antal belysningspunkter, gatubelysning 1 115 1 100 
Antal enskilda avlopp 2 154 2 164 
Städyta, m2 Uppgift saknas 20 594 
Antal avfallsabonnenter 3 189 3 176 
Antal utbetalda vägbidrag 60 60 
Antal sålda tomter 20 6 
Antal intresserade i tomtkö 0 0 

Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen Bokslut 2014 Bokslut 2013
Verksamhetens intäkter 23,1 mkr 24,8 mkr
Verksamhetens kostnader 87,9 mkr 84,7 mkr
Nettokostnad 64,8 mkr 59,9 mkr
Budgetram 66,2 mkr 62,9 mkr
Årets resultat 1,4 mkr 3,0 mkr
Nettoinvesteringar 3,5 mkr 8,6 mkr
Antal årsarbetare 65 årsarb. 65 årsarb.

Årets resultat fördelat på verksamhet Bokslut 2014 Bokslut 2013
Kommunledningen 2 148 tkr 1 738 tkr
Administrativa avdelningen 39 tkr 166 tkr
Ekonomiavdelningen 344 tkr 124 tkr
Personalavdelningen 158 tkr 201 tkr
Näringsliv och utveckling 0 tkr -280 tkr
Teknik- och serviceavdelningen -1 293 tkr 1 076 tkr
SUMMA 1 396 tkr 3 025 tkr

2 Ovanstående data avseende arbetslösheten är hämtade från kolada.se
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Kultur- och bildningsnämnden

Ordförande
Håkan Söderman

Förvaltningschef
Ewa Lindberg

Ansvarsområden

 Barn- och familj
 Kultur och fritid
 Barnomsorg
 Förskoleklass/Grundskola
 Övrig utbildning

Måluppfyllelse
Kultur- och bildningsnämnden beslutade om 9 mål för sina verksamheter 2014.

Av dessa bedöms:   
 6 uppnådda
 2 delvis uppnådda
 1 ej uppnått

Verksamheterna inom Kultur- och bildning utvecklas positivt och fler av målen har 
under 2014 uppnåtts. Det har varit starkt fokus på måluppfyllelse i de 
utvecklingsprocesser som pågått under året.

2014 i ord
Under året har förskolorna arbetat med att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet och pedagogisk dokumentation. Övergripande 
kompetensutvecklingsinsatser som genomförts har bland annat varit 
Småbarnspedagogik och Teknik och Digitala verktyg i förskolan. Antalet lärplattor har 
ökat så att det nu finns en lärplatta per förskoleavdelning. 

Förskolan har arbetat med att utveckla organisationen av Barnteam och 
Barnhälsoteam. Barnhälsoteamet består av förskolechefer, specialpedagog, kurator, 
psykolog, BVC-sköterska, barnläkare och socialsekreterare. Teamet följer ”Riktlinjer 
för barnhälsoteam i Örebro län” med syfte att samverka kring alla barns hälsa 0-6 år i 
Lekebergs kommun.

Byggnationen av ny förskola i Fjugesta med tre avdelningar har pågått under året och 
står klar april 2015. 

Kultur- och bildningsnämnden beslutade att vid årsskiftet öppna en ny 
förskoleavdelning i Hidinge eftersom inte alla platser som står till buds räcker till. 
Nämnden beslutade under året om revidering av ”Taxor och regler för förskola”. 
Utvecklingsarbetet i skolan har haft stort fokus på ökad måluppfyllelse. En positiv 
utveckling där resultaten i årskurs 3 och årskurs 6 förbättrats. Även årskurs 7-9 har 
bättre resultat sett till andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och 
därmed uppnår behörighet för yrkesförberedande program – detta trots att 
meritvärdet sjunkit.
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Ombyggnad/tillbyggnad av Hidinge skola har pågått hela året. Till hösten 2015 
kommer skolan vara helt färdigbyggd.

Under året har mycket arbete lagts på att rekrytera nya rektorer. Möjligheten till 
chefsväxling har underlättat överlämningar och förutsättningar för de nya rektorerna 
att ta sig an sina uppdrag. Kultur- och bildningsnämnden beslutade att lägga samman 
det kommunövergripande verksamhetsansvaret för barn- och elevhälsan men ett av 
rektorsuppdragen. Under hösten påbörjades arbetet med att utveckla den lokala 
elevhälsan på respektive skola och det finns en fortsatt planering för 2015 där 
elevhälsan ska utvecklas till att aktivt och i det dagliga finnas med arbetet mot en 
ökad måluppfyllelse.

Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat. En genomlysning av 
verksamheten gjordes under hösten och utifrån resultatet planeras ett fortsatt 
utvecklingsarbete i kommunen.

Ett avtal har under årets tecknats med Migrationsverket om mottagande av 
ensamkommande barn och unga. Ett aktivt arbete pågår för att utveckla 
mottagandet och boende inom kommunen.

Biblioteket har ökat besöksantalet. Förbättringsåtgärder på vissa anläggningar 
(motionsspår, bad mm) har genomförts och planering av nästa spontanidrottsplats i 
Hidinge-Lanna påbörjades. Utbyggnad av nya cykelleder/-banor(MTB, regionala, 
lokala 6 km) har genomförts och arbete med ny idrottshall i Hidinge påbörjades. 

Ekonomiskt resultat
Kultur- och bildningsnämnden gjorde 2014 ett underskott på 301 tkr.

Främsta underskottet gäller verksamheten för Barn- och familjeavdelningen som har 
höga kostnader för boende barn LSS samt korttidsvistelse, kontaktpersoner och 
familjer. 

Förskolan och skolan har haft extra stödinsatser och barn med behov av särskilt stöd 
som gör ett mindre underskott i denna verksamhet.
Överskott finns inom verksamheten gymnasieskola och grundläggande 
vuxenutbildning då färre utbildningar efterfrågats och gymnasieskolan har minskat i 
elevantal. Under gemensamt finns det största överskottet och handlar om 
kommunfullmäktiges beslutade budgettillskott samt andra åtgärder förvaltningen 
genomfört för att minska det totala underskottet.

Framtiden
Skolan i Sverige omfattas av ett enormt reformarbete som tar tid att implementera 
och få full effekt av. Ny skollag, nya läroplaner och kursplaner är några av de stora 
förändringar som förvaltningen arbetar med. En utmaning är svårigheten att 
rekrytera behöriga förskollärare och lärare.

Behovet av nya förskoleplatser ökar kommunen. Hidinge-Lanna området växer och 
planering av god lokalförsörjning är viktigt att fortsatt hålla fokus på.

En lyckad skolgång är en mycket viktig friskfaktor för att ungdomar ska ges möjlighet 
att välja en god väg i livet. Satsningar på ökad måluppfyllelse måste fortgå. Ett 
fortsatt viktigt utvecklingsområde är lärarbehörighet och lärares 
undervisningskompetens.
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Den digitala kompetensen och IT-stöd i undervisningen är ett annat viktigt 
kompetensområde som också kommer att kräva kraft, energi och tid.
Under 2014 anställdes, med stöd av statsbidrag, ytterligare 6 förstelärare med 
uppdrag att utveckla undervisningen. Sammantaget har kommunen 8 förstelärare.

En överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn finns nu mellan 
Migrationsverket och Kultur- och bildningsnämnden. Förvaltningen arbetar nu vidare 
med att finna goda lösningar för mottagandet och för att ge ungdomarna goda 
förutsättningar att etablera sig i kommunen.

Kvalitetsindikatorer

Volymindikatorer
År 2014

Lekeberg
År 2014

Annan ort
År 2013

Lekeberg
År 2013

Annan ort
Förskola 420 barn 17 barn 439 barn 22 barn
Familjedaghem 22 barn 2 barn 21 barn 0 barn
Vårdnadsbidrag 12 barn 0 barn 13 barn 0 barn
Förskoleklass 118 barn 3 barn 87 barn 3 barn
Grundskola 1-6 522 elever 25 elever 498 elever 12 elever
Grundskola 7-9 162 elever 50 elever 182 elever 20 elever
Grundsärskola 2 elever 1 elever 3 elever 1 elever
Gymnasiesärskola 0 elever 5 elever 0 elever 7 elever
Gymnasieskola 0 elever 233 elever 0 elever 229 elever
SUMMA 1 258 elev/barn 336 elev/barn 1 243 elev/barn 294 elev/barn

Kultur och fritid År 2014 År 2013
Antal platser kulturskola 150 151 
Antal elever simskola 130 101 
Mediebestånd bibliotek 29 000 29 009 
Antal utlån media 58 000 54 960 
Antal utlån/invånare 7,9 7,5 

Placerade barn/ungdomar År 2014 År 2013
Familjehem 14 placering 10 placering
Andra placeringar 1 placering 2 placering

Inkomna anmälningar År 2014 År 2013
Från polisen 24 anmälan 15 anmälan
Från förskola/skola 9 anmälan 11 anmälan
Övriga 78 anmälan 94 anmälan
SUMMA 111 anmälan 120 anmälan

Indikator 2014 2013 2012
And. I åk. 3 som klarat kraven på nationella proven 76 % 72 % 73 %
And. I åk. 6 som klarat kraven på nationella proven 96 % 96 % -
And. I åk. 9 med minst godkänt i alla ämnen 73 % 81 %
And. I åk. 7-9 som uppnått målen (SALSA) 75 % 73 % 80 %
Andelen personal i förskolan med högskoleutbildn. 58,5 %
Meritvärdet 207,8 203
Åk 5 – elevernas syn på skolan och undervisningen
(andelen som svarat positivt)

- 93 %

Åk 8 – elevernas syn på skolan och undervisningen
(andelen som svarat positivt)

74 % - 83 %

Andelen behöriga till nationellt gymnasieprogram 91 % 90 %

Andelen ej återaktualiserade barn (0-12 år) 78 % 80 % Resultat saknas

Andelen ej återaktualiserade barn (13-20 år) 94 % 83 % Resultat saknas

Utredningstid för barn/ungdomar 117 67 dagar Resultat saknas
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Inkomna anmälningar År 2014 År 2013
0-12 år 81 anmälan 86 anmälan
13-17 år 30 anmälan 28 anmälan
18-21 år 0 anmälan 6 anmälan
SUMMA 111 anmälan 120 anmälan

Insatser LSS År 2014 År 2013
0-21 år 20 insatser 30 insatser

Ekonomiskt resultat
Kultur- och bildningsnämnd Bokslut 2014 Bokslut 2013

Verksamhetens intäkter 18,9 mkr 12,9 mkr
Verksamhetens kostnader 201,9 mkr 183,3 mkr
Nettokostnad 183,1 mkr 170,4 mkr
Budgetram 182,8 mkr 169,8 mkr
Årets resultat -0,3 mkr -0,5 mkr
Nettoinvesteringar 5,4 mkr 2,7 mkr

Kultur- och bildningsnämnd Bokslut 2014 Bokslut 2013
Gemensam verksamhet 3 037 tkr 398 tkr
Förskolan 3 tkr -86 tkr
Grundskolan -556 tkr -2 720 tkr
Gymnasieskolan 780 tkr 3 433 tkr
Vuxenutbildning 326 tkr 63 tkr
Barn- och familjeavdelningen -4 180 tkr -1 821 tkr
Kultur- och fritidsverksamheten 289 tkr 184 tkr
SUMMA -301 tkr -549 tkr
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Vård- och omsorgsnämnden  

Under 2014 har en rad särskilda satsningar att gjorts. Dels för att möta 
volymökningarna, men också för att nå de uppsatta målen. Ett antal kompetenser har 
tillsatts, undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeut och 
frivilligsamordnare. Året har präglats av ett starkt engagemang hos alla enheter. En 
ny ledningsorganisation etablerades där en förändring till mindre enheter har skapat 
bättre förutsättningar för ett nära ledarskap.

Måluppfyllelse
Vård- och omsorgsnämnden beslöt om 5 mål för sina verksamheter 2014.

Inom de mål nämnden satt upp har att stort antal aktiviteter genomförts för att nå 
målen, några mål har inte varit möjliga att följa men inom samtliga kan en utveckling 
och förbättring ses. 

Av dessa bedöms:

 3 uppnådda helt
 2 delvis uppnådda

Till 2014 har en revidering skett av nämndens mål enligt kommunens nya styrmodell 
vilket kommer leda till en ökad tydlighet (För ytterligare information kring nämndens 
mål uppfyllelse 2013 se nämndens verksamhetsberättelse för 2013).

2014 i ord
En förstudie ”Långsiktig planering av boende för äldre i Lekebergs kommun” – har 
genomförts under året. Den lyfter fram behovet av olika boende i kommunen, allt 
från att tillgänglighetsanpassa nuvarande lägenheter och behovet av så kallat 
Trygghetsboende till ytterligare behov av särskilda boenden. Förstudien visade även 
på behov av en ny gruppbostad. Underlag för beslut om nybyggnation har tagits 
fram. Det framkommer också ett ökat behov av prevention och förebyggande 
verksamhet/ insatser i syfte att öka möjligheten till kvarboende.  

Två projekt har genomförts under året. Ett kring Hemrehabilitering där syftet var att 
stödja personer i hemmet för att undvika onödiga resor till rehabilitering och att få 
möjlighet att träna i reell miljö.  Trygghet i hemmet med tillsynskamera ”Nattfrid” är 
det andra. Personer med beslut om nattillsyn erbjöds att prova tillsyn med digital 

Ordförande
Kent Runesson (2014)

Förvaltningschef
Carina Nilsson (2014)

Ansvarsområden

 Vuxenenheten
 LSS/socialpsykiatri
 Hemtjänst och Hälso- och 

sjukvård
 Bostad med särskild service

131



23 (61)

teknik, en kamera placerad i sovrummet, istället för personligt besök av nattpersonal. 
Målet var att prova och utvärdera för att sedan eventuellt införa ny teknik i hemmet. 
Resultaten för båda projekten har varit mycket positiva från de medborgare som fått 
möjlighet att prova.

Peppar, peppardagen – en dag för kommunens seniorer gick av stapeln för tredje 
året. Den genomfördes och görs i samverkan med det civila samhället. 

Lagen om valfrihet (LOV) infördes from 1 september 2014 och ett extern företag 
godkändes för att erbjuda serviceinsatser till personer med beslut om serviceinsats.

Lekeberg är en av de kommuner i landet som fått mest i prestationsersättning. 
Ersättningen har används för att ytterligare utveckla och förbättra vården för de mest 
sjuka äldre. De områden som satsats på var: 

 Äldre får den vård de behöver, där de behöver den och slipper onödiga 
inläggningar på sjukhuset

 Förebyggande insatser för att förhindra vårdskada t.ex. undernäring, trycksår 
eller fall

 Anpassad och god läkemedelsbehandling
 Demensutredning med uppföljning inom ett år och en bemötande plan BPSD
 God vård i livets slut med information om vårdens innehåll och 

symtomlindring.

En lokal i Mullhyttan förhyrdes i syfte att ge undersköterskorna möjlighet att finnas 
nära brukarna, utföra snabbare besök vid larm och minskad miljöpåverkan genom att 
minska antalet resor mellan Fjugesta och Mullhyttan. Förändringen innebär en möjlig 
ökning och effektivisering av den direkta hemtjänsttiden.

Brukarnas upplevelse av bemötandet inom hemtjänsten där svaren är nöjd eller 
mycket nöjd var glädjande 100 %, och motsvarande för särskilda boenden 97 %.

De särskilda boendena har fortsatt arbetet med värdegrund. Fokus har även varit hur 
måltidssituationen ska kunna förbättras för hyresgästerna. 

Samtlig omvårdnadspersonal har genomgått utbildning i social dokumentation. 
Dokumentationen ska säkerställa rättssäkerhet, säkerhet och kvalitet för brukaren. 
Två undersköterskor har under året påbörjat utbildning till Silviasystrar i Stockholm 
”Specialisering i demensvård för undersköterskor”. Syftet med utbildningen är att få 
spetskompetens som vårdare och handledare inom demensvård.

Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete och har valt ett förhållningssätt enligt LEAN, som syftar till att 
utveckla och förbättra verksamhetens processer med ”brukarens fokus”. Samtliga 
enhetschefer har gått utbildning i LEAN.

Ekonomiskt resultat
Årets resultat för vård- och omsorgsnämnden resulterade i ett överskott med 264 tkr.

I september beslutade KF om ett budgettillskott på 1 850 tkr motsvarande tidigare 
prognosunderskott, vilket skulle täcka främst de underskott inom LSS som gällde köp 
av extern vård och höga kostnader för personliga assistenter samt högre kostnader 
för försörjningsstöd inom Vuxenenheten.
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Vad gäller personalkostnader så har dessa varit höga för Linden (särskilt boende) och 
hemtjänst, men kompenserats av att tjänste- och vikarietillsättning hållits nere på 
andra verksamheter som Oxelgården och vård- och omsorgschefens ansvar.

Kostnaden för bostadsanpassning har ökat, vilket medfört ett underskott. Årets 
resultat gällande LOV resulterade i en budgetavvikelse med 1 764 tkr. 
Resultatet/avvikelsen visar att kostnaden för hemtjänstens verksamhet inte 
motsvarar den framräknade timkostnaden/ersättningsnivån. 

Hemtjänst visar ett underskott då vårdtyngden har varit hög under året med fler 
brukare med ökande vårdbehov samt att ärenden med dubbelbemanning har ökat. 
En felbudgeterad personalkostnad bidrar till det negativa utfallet. 

 Sjuksköterskor och Nattenheten gör ett underskott. Sjuksköterskornas 
övertidskostnader är höga då få timanställda sjuksköterskor finns att tillgå.

Inom särskilt boende har vårdtyngden varit hög på grund av vårdkrävande brukare 
och mycket rehabiliteringsinsatser. 

Inom Vuxenenheten har institutionsvård och öppenvård vuxna varit högre än budget 
då behovet varit större. I september beslutade KF om ett budgettillskott för att täcka 
de underskott som gällde kostnader för försörjningsstöd om 750 tkr.

Framtiden
Prognos av antalet äldre i Lekebergs kommun visar en kraftig ökning framförallt 
mellan åren 2018 -2030. Enligt prognosen kommer medborgare 80+ öka från 374 
personer till dryga 600 personer fram till år 2030. Man kan redan nu se att de så 
kallade äldre- äldre 80+ ökar rejält.

En mycket stor utmaning är att kunna möta det ökade behovet av anpassade 
boende. Ett stort behov finns av att tillskapa ytterligare platser inom särskilt boende. 
Beslut är nu fattat om nybyggnation av gruppbostad som kommer starta under 2015.

Viss osäkerhet finns på vilket sätt lagen om valfrihet (LOV) kommer att påverka 
utbudet av externa utförare inom hemtjänsten.

Man kan förmoda att nya behov samt behovet av insatser kommer att öka, liksom att 
andra krav och förväntningar på våra tjänster från medborgarna kommer 
utkristalliseras. Det leder till ökade krav på vidareutveckling/ utbildning/ kunskap om 
digital teknik hos medarbetare och i verksamheterna. Detta kan bidra till att äldre 
personer och andra med funktionsnedsättning i högre grad kan bo kvar hemma och 
känna sig trygga och delaktiga i samhället. 

Behovet av daglig verksamhet för personer med beslutade insatser enligt LSS ökar 
successivt och verksamheten står inför utmaningen att möta många olika behov 
under närmaste åren.

Under 2015 kommer samtlig personal utbildas i metoden SBAR, Situation, Behov, 
Aktuellt och Rekommendation. Utifrån det sedan tidigare fattade nämndbeslutet, att 
införa arbetssättet ÄBIC, Äldres Behov I Centrum, kommer en implementering ske 
under året.
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Kvalitetsindikatorer
Indikator 2014 2013 2012

Olika hemtjänstpersonal under 14 dagar 12 11 11
Väntetid från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum - 
SÄBO 87 110 68

Antalet dagar från kontakt till beslut - försörjningsstöd 13 29 Resultat saknas
Brukarnöjdhet - hemtjänsten 96 % 100 % 93 %

Volymindikatorer
Indikator 2014 2013 2012

Antal invånare över 65 år 1 588 1 541 Resultat saknas
Åldersintervallet 65-79 år 1 207 1 174 Resultat saknas
Åldersintervallet 80 år + 381 367 Resultat saknas
Antal inom daglig verksamhet LSS 33 36 Resultat saknas
Antal vuxna och barn i boende LSS 23 23 Resultat saknas
Antal hushåll med försörjningsstöd 146 137 Resultat saknas
Utbetalt försörjningsstöd 4 642 tkr 4 526 tkr Resultat saknas
Genomsnittsutbetalningen av försörjningsstöd per 
hushåll/år 31 795 kr 33 036 kr Resultat saknas

Antal bostadsanpassningsärenden 72 65 Resultat saknas
Kostnad för bostadsanpassning 1 452 tkr 1 081 tkr Resultat saknas

Ekonomiskt resultat
Indikator 2014 2013

Verksamhetens intäkter 39,7 mkr 24,3 mkr
Verksamhetens kostnader 150,5 mkr 131,1 mkr
Nettokostnad 110,8 mkr 106,7 mkr
Budgetram 111,0 mkr 99,0 mkr
Årets resultat 0,3 mkr -7,7 mkr
Nettoinvesteringar 0,2 mkr 0,4 mkr
Antal årsarbetare 192 årsarb. 177 årsarb.

Årets resultat fördelat på verksamhet Bokslut 2014 Bokslut 2013
Gemensamt 914 tkr -298 tkr
LSS/Socialpsykiatrin -560 tkr 139 tkr
Hemvård -375 tkr -1 389 tkr
Särskilt boende - Linden -577 tkr -3 677 tkr
Särskilt boende - Oxelgården 820 tkr -536 tkr
Vuxenenheten 42 tkr -1 955 tkr
SUMMA 264 tkr -7 716 tkr
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Gemensamma nämnder
Sydnärkes miljönämnd
Miljönämnden ansvarar för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och 
livsmedelslagen och dessutom tillsyn enligt tobakslagen. Tillsynen enligt miljöbalken 
omfattar miljöfarlig verksamhet såsom industrier, avloppsreningsverk, enskilda 
avlopp, lantbruk, täkter och vindkraftverk. Den omfattar även hälsoskydd, 
vattenskyddsområden och naturvård mm. Totalt registrerades 1 341 ärenden i 
nämndens ärendehanteringssystem. Så gott som samtliga projekt genomfördes enligt 
framtagna projektplaner. 

Planerade projekt som genomfördes under året är bland annat en grönstrukturplan 
för Askersunds kommun samt Lekebergs kommun och inventering av kommunernas 
förskolor avseende hälsoskydd. En ny vindkraftpark uppfördes i Ramsnäs för vilken 
Sydnärkes Miljönämnd är tillsynsmyndighet. Händelser som tilldrog sig medial 
uppmärksamhet var matförgiftning på Lekebergs skola och magsjuka i samband med 
bad i Hagabadet i Askersund där miljöförvaltningen tog prover och utredde orsaken 
samt ett oljeutsläpp i Lundbyån i Askersund.

Inom det miljöstrategiska arbetet tog Lekebergs kommun beslut om att 
miljödiplomera sin verksamhet. En miljöutredning som ska ligga till grund för 
åtgärder i kommunen togs fram och utbildning för chefer och miljöinspiratörer 
påbörjades.

Måluppfyllelse
Under året har en breddning av miljömålsarbetet genomförts. De övergripande 
målen för 13 av 16 nationella miljökvalitetsmålen har antagits av respektive 
fullmäktige i Laxå och Askersund. Miljömålen med åtgärder kommer att integreras i 
de miljöplaner som tas fram inom respektive arbetsplats i 
miljödiplomeringssystemet. 

Miljönämnden antog i december 2013 detaljerade miljömål kopplade till nämndens 
tillsynsplan. Miljönämnden arbetar sedan 2014 utifrån en miljömålstyrd tillsynsplan. 
De övergripande mål som antagits av miljönämnden är gemensamma i Askersund 
och Laxå. I Lekebergs kommun finns för vissa nationella miljömål specifika lokala mål.

Nedan följer en nulägesbeskrivning för samtliga övergripande mål. För de 
övergripande miljömålen finns detaljerade miljömål som i stor utsträckning är 
kopplade till aktiviteter i miljönämndens tillsynsplan. De detaljerade miljömålen 
redovisas ej i detalj nedan.
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Nationellt 
miljökvalitetsmål Övergripande miljömål Uppföljning och kommentarer till miljömålet  

Bara naturlig 
försurning

De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida 
gränsen för vad mark och vatten tål 
senast år 2020. 

Trots att de totala utsläppen av svaveldioxid och 
kväve oxider i Europa har minskat rejält under de 
senaste tjugo åren, har det endast lett till en 
långsam förbättring av Sveriges sjöar och 
vattendrag. I våra tre kommuner är ca 52 % 
försurade i Laxå, 14 % i Askersund och 20 % i Laxå. 
Miljönämnden är huvudman för sjö och 
våtmarkskalkning i kommunerna. Kalkningen 
motverkar de negativa av försurningen.



Begränsad 
klimatpåverkan

Laxå/Askersunds kommun ska minska 
klimatpåverkan med 25 % till år 2020 
jämfört med år 2009. Lekebergs kommun 
ska minska klimatpåverkan med år 2015 
ska koldioxidutsläppen från Lekebergs 
kommuns verksamheter ha minskat med 
70 % jämfört med år 2007.

Utvecklingen pekar åt rätt håll och de detaljerade 
miljömål som satts upp t o m 2014/15 har 
uppnåtts. En jämförelse av de totala 
koldioxidutsläppen i kommunerna visar att Laxå 
kommun har minskat utsläppen med 6 %, 
Askersund med 7 % och Lekeberg med 4 %. I 
samtliga tre kommuner har 
energieffektiviseringsplaner genomförts under en 
fyraårsperiod vilket bidragit till att uppfylla målet.



Ett rikt 
odlingslandskap

Arealen jordbruksmark ska vara 
oförändrad eller öka till år 2020 jämfört 
med år 2013.

Arealen jordbruksmark sammanställs vart femte år 
av SCB. Nästa uppföljning blir år 2015. I de 
översiktsplaner som tagits fram för Laxå och 
Lekeberg finns ställningstagande om att undvika 
exploatering av odlingsmark.

 ? 

Ett rikt växt- och 
djurliv

Senast år 2020 ska bevarande statusen 
för hotade arter i kommunen ha 
förbättrats så att andelen arter som 
klassificeras som hotade har minskat 
med 10 % jämfört med år 2013, utan att 
antalet försvunna arter har ökat.

Uppföljningsmått har inte tagits fram för 
miljömålet. Under året har bl.a. en grönstruktur 
tagits fram i såväl Lekebergs som Askersunds 
kommun. Åtgärder som på sikt kan bidra till ett rikt 
växt- och djurliv.

  ?

Frisk luft Luften i kommunen ska inte försämras 
till år 2020 jämfört med år 2013.

Mätningar av luftkvaliteten har tidigare utförts i 
samtliga tre kommuner. Ett rimligt intervall för 
uppföljning är vart femte år. Miljöförvaltningen i 
sin tillsyn av miljöförlig verksamhet ser till att 
villkor för utsläpp följs.

 ? 

Giftfri miljö Förorenade områden inom riskklass 1 
och 2 ska vara sanerade år 2020.

Målet bör formuleras om så att områden inom 
riskklass 1 ska vara sanerade till 2020 och riskklass 
2 till 2050 för att bättre överensstämma med 
nationellt miljömål. I våra tre kommuner finns fyra 
klass 1-objekt där kommunen har tillsynsansvar 
samtliga i Askersunds kommun. För två av dessa 
har åtgärder vidtagits.
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Nationellt 
miljökvalitetsmål Övergripande miljömål Uppföljning och kommentarer till miljömålet  

Grundvatten av 
god kvalitet

Alla grundvattentäkter inom kommunen 
för dricksvattenuttag till fler än 50 
personer eller en förbrukning på mer än 
10 kubikmeter per dygn samt 
kommersiella verksamheter ska vara 
skyddade senast år 2020.

En kartläggning av s.k. 50/10 dricksvattentäkter 
har gjorts i Laxå och Askersund. 

Ingen 
övergödning

Alla sjöar i kommunen ska ha god status 
avseende övergödning senast år 2021.

I Laxå kommun är idag 3 %, Askersund 24 % och 
Lekebergs kommun 28 % av kommunernas 
vattenförekomster övergödda. Miljöförvaltningens 
inventering av enskilda avlopp i Svartåns 
avrinningsområde bidrar till att minska 
övergödningen av denna vattenförekomst. 
Reningen i Åsbro reningsverk har förbättrats. 
Detta i kombination med planerad utbyggnad av 
det kommunala ledningsnätet omkring Tisaren 
bidrar till att minska belastningen av 
näringsämnen i denna vattenförekomst. 



Levande sjöar 
och vattendrag

Alla vattenförekomster i kommunen ska 
ha god ekologisk status senast år 2021.

Åtgärder för att ta bort vandringshinder och öka 
arealen lekbottnar har genomförts i Fräserbäcken 
som rinner ut i Unden och i Forsaån i Vättern. Men 
risken att god ekologisk status ej uppnås till 2021 
är stor i samtliga tre kommuner liksom i övriga 
landet.



Levande skogar Arealen skyddad skog ska öka jämfört 
med år 2013 till år 2020.

Flera naturreservat har inrättats under året av 
Länsstyrelsen i våra kommuner. Miljöförvaltningen 
har tagit fram ett förslag till kommunalt 
naturreservat vid Hidinge skola i Lekebergs 
kommun.



Myllrande 
våtmarker

Arealen våtmarker i kommunen ska 
bibehållas på minst 2013 års nivå till år 
2020 och dess ekologiska och 
vattenhållande funktion ska hållas 
oförändrad.

Uppföljning har ej gjorts  ?

Skyddande 
ozonskikt

Användandet av ozon nedbrytande 
ämnen ska vara ut fasade senast år 2020 
i kommunen.

Uppföljning har ej gjorts  ?

Säker strålmiljö

Hälsoskadliga stråldoser för människan 
ska åtgärdas så långt det är tekniskt 
möjligt och hälsomässigt motiverat 
senast år 2020.

Miljöförvaltningen har en aktiv roll i arbetet med 
att mäta förekomst av radon i genom vatten och 
byggnader. Ett av de detaljerade miljömålen är att 
samtliga förskolor ha en radonhalt som 
understiger 200 bq/m3 luft. 1 av 5 förskolor i Laxå 
överskrider gränsvärdet och 3 av 10 i Lekeberg. 
Ingen förskola i Askersund överskrider 
gränsvärdet.



137



29 (61)

Ekonomiskt resultat
För år 2014 redovisade Sydnärkes Miljönämnd ett budgetunderskott på 15 tkr och 
har inte fördelats ut till Lekebergs och Askersunds kommuner.

Intäkterna var något lägre än budgeterat. Det var beroende på de rörliga intäkterna 
för inventeringar och analyser. Personalkostnaderna var under det budgeterade och 
beror på att en person slutade under året och ersättaren tillträdde senare under året. 
Själva Sydnärkes miljönämnds arbete budgeterades inte och utfallet var därmed över 
budgeten. 

Procentuellt steg kostnaden för Miljöförvaltningen från föregående år, men i reella 
tal är skillnaden liten. Nämnden ser också att tillsynen enligt Miljöbalken var billigare 
än budgeterat och tillsynen enligt Livsmedelslagen var dyrare än budgeterat. 

2014 i ord 
Miljönämnden antog en plan för vattenförvaltning. Särskilt utpekad i denna är 
Svartåns avrinningsområde som prioriterades under året vid inventering av enskilda 
avlopp. Ca 130 inventeringar genomfördes 2014. Fastigheter med brister får 
återkoppling med krav på åtgärder inom 2 år. Totalt behandlades 189 
ansökningsärenden för enskilda avlopp under året och 111 tillstånd beslutades. För 
övriga ansökningar begärdes komplettering. Under året togs beslut gällande nya 
ansökningar för Åsbro reningsverk och Mariedamms avloppsreningsverk.

Det var och är ett fortsatt mycket stort intresse att etablera vindkraft i våra 
kommuner. Under året uppfördes en ny vindkraftpark omfattande sju verk i Ramsnäs 
i Laxå kommun. Miljöförvaltningen var delaktiga under hela tillståndsprocessen för 
tre stora vindkraftsprojekt i Askersunds och Laxå kommuner.

Tillsyn av täkter genomfördes enligt tillsynsplanen. Tyngdpunkten låg på täkter med 
bristande rutiner i rapportering.

För förorenade områden gjordes fördelning av ansvar mellan kommun och 
länsstyrelsen under året. Totalt finns inom riskklass 1-2 i Laxå Kommun 25 objekt, 
varav 22 är kommunens och övriga tre Länsstyrelsens tillsynsansvar. I Askersund är 
motsvarande siffra 47 objekt, varav 38 är kommunens tillsynsansvar och i Lekbergs 
kommun finns 22 objekt där kommunen har tillsynsansvar för samtliga.

Arbetet med förorenade områden inriktades på saneringen i samband med byggena 
vid Askersundsverken och KKC i Askersunds kommun.

För Rönneshytta är projekteringsdirektivet klart och ansökan om statsbidrag pågår.

På avfallssidan infördes sortering av matavfall för hushåll och verksamheter i samtliga 
tre kommuner. Matavfallet samlas in i så kallade gröna påsar och transporteras till 
biogasanläggning. Ett steg på vägen mot ett mera kretsloppsanpassat samhälle. För 
miljöförvaltningens del innebar det dock ett stort antal (377) kompostanmälningar 
från de hushåll som önskat behålla månadstömning. Miljöförvaltningen handlade 
även en anmälan om ny återvinningscentral.

Arbetet med vattenskyddsområdet Svartån fortsätter. Det är en lång och 
komplicerad process, inte minst på grund av den oro berörda lantbrukare känner. 
Arbetet med vattenskyddsområdet Vättern slutfördes och Länsstyrelsen beslutade 
under januari 2014 om ett nytt vattenskyddsområde för Vättern. 
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Inom hälsoskydd slutfördes under året ett projekt med tillsyn på alla förskolor i 
samtliga kommuner. Projektet resulterade i ett flertal åtgärder både utomhus och 
inomhus i förskolebarnens miljö. Ett nytt projekt startades under 2014 och är en del i 
ett nationellt tillsynsprojekt av inomhusmiljön i skolor.

När det gäller livsmedelstillsynen besöktes ett mindre antal objekt än planerat. Totalt 
utfördes 84 kontroller av 153 planerade. Dock resulterade livsmedelskontrollen för 
2014 i fler kontroller jämfört med 2013. För 2014 togs en särskild kontrollplan fram 
som tydligare ska sätta tydligare fokus på livsmedelstillsyn

Året präglades även av tre oförutsedda händelser som rönt uppmärksamhet i media. 
På våren inträffade en matförgiftning i Lekebergs skola och medförde att ett stort 
antal elever och personal blev magsjuka. Miljöförvaltningen utredde orsaken till 
matförgiftningen. Någon säker källa till matförgiftningen kunde inte säkert pekas ut, 
men en misstänkt orsak var kidneybönor, som genom så kallade lektioner kan orsaka 
olika grad av matförgiftning om de inte kokats tillräckligt länge. Under sommaren fick 
miljöförvaltningen in ett stort antal rapporter om magsjuka barn som badat i 
Hagabadet i Alsen i Askersund. En misstänkt orsak var höga bakteriehalter eller 
giftiga alger i badvattnet, men något samband med badvattenkvaliteten kunde inte 
påvisas. På hösten upptäcktes ett utsläpp av oljeprodukter i Lundbybäcken i 
Askersund. Saneringen pågick under flera veckor. Utsläppets härrörde med stor 
sannolikhet från en oljeavskiljare i industriområdet.

Sydnärkes miljöförvaltning samordnar det miljöstrategiska arbetet där 
miljödiplomeringssystemet är kommunledningens verktyg för styrning och kontroll. 
Laxå kommun blev omdiplomerad under året. I Askersunds kommun pågår arbetet 
med kompletteringar efter revisionen. Lekebergs kommun har startat arbetet med 
miljödiplomering. En miljöutredning gjordes och miljöutbildning för miljöinspiratörer 
och chefer påbörjades i samarbete med kommunens miljömålssamordnare. 
Miljöförvaltningen arrangerade tillsammans med Laxå vatten en populär 
hållbarhetsutställning i Laxåhallen.

Arbetet med åtgärderna enligt Laxå och Askersunds naturvårdsprogram fortgick som 
planerats under 2014. Bland annat togs en grönstrukturplan fram för Askersunds 
kommun och den har sänts ut på remiss. Miljöförvaltningen medverkade i en 
kombinerad natur- och kulturguidning i Riseberga kloster med över 100 deltagare. 
Andra naturvårdsåtgärder som miljöförvaltningen var delaktiga i under året är 
skötseln av Ramundeboda klosterruin och grönstrukturplan för Lekebergs kommun.

Förvaltningen är fortsatt aktiv i kommunernas fysiska planering med ett gott 
samarbete med Sydnärkes byggförvaltning. Miljöförvaltningen var delaktig i 
framtagandet av översiktsplaner (ÖP) för Laxå, Lekeberg respektive Askersunds 
kommun. Lekebergs ÖP antogs av fullmäktige under 2014. Kommunerna tog även 
fram en gemensam LIS-plan (Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen). LIS-planen 
kompletterades under året och utökades med ett stort antal föreslagna områden 
som inventerats avseende natur- och friluftsvärden av miljöförvaltningen.

Organisatoriskt hade miljöförvaltningen en förhållandevis stor omsättning på 
personalsidan. Förvaltningens avloppsinventerare slutade och en ny rekryterades 
under året. En ny kommunekolog/miljöinspektör rekryterades liksom en 
projektanställd inventerare/miljöinspektör. Stort arbete lades under året ner på att 
förbereda en sammanslagning av Sydnärkes miljöförvaltning med Hallsbergs 
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Miljöförvaltning. Sammanslagningen realiserades dock inte, utan Hallsberg kommer i 
stället samarbeta med Kumla kommun inom miljöområdet.

Framtiden
Miljöförvaltningens arbete styrs i stor utsträckning av den av miljönämnden 
beslutade tillsynsplanen. En ny miljönämnd antog tillsynsplanen i januari 2015 efter 
en beredning av den gamla nämnden i december 2014. Planen inriktas i första hand 
på att genomföra redan påbörjade projekt så som det nationella tillsynsprojektet av 
inomhusmiljön i skolor. Flera industrier kommer att ompröva sina tillstånd eller 
villkor under 2015. Det gäller bland annat Hasopor, SGÅ för deponing Gärdshyttan 
och Laxå Värme.

Det miljöstrategiska arbetet står inför en utmaning där det gäller att implementera 
miljömålsarbetet i kommunernas verksamhet med miljödiplomeringen som verktyg. 
Det är viktigt att ta fram lämpliga indikatorer för uppföljning av kommunernas 
miljömål. Lekebergs kommun ska miljödiplomera verksamheten, vilket bland annat 
innebär att all kommunanställd personal ska få miljöutbildning.

Arbetet med vattenförvaltning är ett viktigt arbetsområde. Tillsammans med 
Länsstyrelsen har förvaltningen tagit fram en väl fungerande arbetsmodell som 
kommer att utvecklas vidare. Modellen bygger i stor utsträckning på ett arbete 
grundat på goda beslutsunderlag och samverkan med viktiga aktörer. Projekt Värna 
Tisaren kommer att fortsätta under 2015 där arbetet inriktas på att åtgärda 
dagvatten och att projektera anslutning av enskilda avlopp till det kommunala 
reningsverket. Inventeringen av enskilda avlopp i Svartåns avrinningsområde kommer 
att fortsätta. Förvaltningen har en projektanställd inventerare och målet är att detta 
arbete att vara kostnadsneutralt för kommunerna och förvaltningen. 

Arbetet med giftfri miljö i framförallt förskolor har uppmärksammats inom 
miljödiplomeringsarbetet och genom ett par motioner i Askersund och Lekeberg. I 
samarbete med Länsstyrelsen och övriga kommuner i länet kommer en projektplan 
tas fram under 2015 för inventering och sanering av giftiga kemikalier i förskolan.

Laxå kommun har ansökt om bidrag för att anlägga en vandringsled mellan 
Ramundeboda och Öudden vid Borasjön i Laxå kommun.

Sydnärkes lönenämnd
Sydnärkes lönenämnd bedriver lönearbete för fem kommuner, Askersund Hallsberg, 
Kumla, Laxå och Lekeberg samt pensionshantering för dessa kommuner. Dessutom 
bedrivs lönarbete för Sydnärkes utbildningsförbund och Regionförbundet.

Måluppfyllelse
Målet med verksamheten är att alla anställda i dessa fem kommuner och de två 
förbunden ska få en korrekt lön varje månad. Detta följs upp genom diverse 
kontrollfunktioner i lönesystemet och utvärderas genom samtal i grupp och 
individuellt. Lönenämnder har även ett mål att en löneadministratör ska beräkna 600 
löner/månad och detta mål är uppfyllt 2014 eftersom siffran är i snitt 620 löner/ 
månad.
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Ekonomiskt resultat
Det ekonomiska resultat för 2014 blev överskottet för hela lönenämnden på 464,7 tkr 
vilket för Lekebergs kommun innebar ett överskott på 50,2 tkr.

2014 i ord 
Under 2014 har Hallsbergs kommun flyttat över sin löneadministration till 
värdkommunen Kumla vilket innebar att samtliga fem kommuner i Sydnärke som 
ingår i samarbetet vilket är unikt än så länge. Nämnden har även jobbat mycket med 
att införa TimeCare pool i Kumla kommun vilket är ett försystem för timavlönade. 
Under 2014 har verksamheten även tittat över organisationen så att den ska vara 
anpassad till de verksamhetsmål nämnden har.

Framtiden
Under 2015 jobbar nämnden med en del olika projekt. Verksamheten ska genomföra 
en undersökning av en styrningsmodell/arbetsmodell för löneenheten som passar 
alla kommuner och den genomförs av extern konsult. Nämnden tittar även på att 
införskaffa ett nytt Web gränssnitt för självservice samt att kunna få en mobil 
funktion när det gäller självservice  

Sydnärkes byggnämnd
Sydnärkes Byggnämnds ansvar är att förverkliga plan- och bygglagens samt 
miljöbalkens mål och med hänsyn till natur- och kulturmiljö, främja en hållbar 
samhällsutveckling som ger människor en jämlik och god livsmiljö. Byggnämnden 
består av nio ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Nämnden har 
sammanträtt sex ggr under året.

Förvaltningen bistår även kommunerna och kommuninvånarna inom området 
mätning med utstakning och inmätningar samt underhåll och uppdateringar av 
primärkartor, framställning av adresskartor och div. specialkartor. GIS-ingenjören 
bistår kommunerna med drift och underhåll av de geografiska informationssystemen.

Måluppfyllelse
Nämnden hade som ett mål att under 2014 kunna behandla byggloven inom tre 
veckor, vilket också klarades till 100 procent. Ett annat mål är att uppnå 80 i 
nöjdhetsindex (av 100) med bygglovshantering i SKL:s företagsklimatmätning. I den 
senaste mätningen 2013 var nöjdhetsindex 77.

Ekonomiskt resultat
Sydnärkes byggnämnd redovisar ett budgetöverskott om 1 001 tkr, varav 306 tkr 
återbetalas till Lekebergs kommun och resten till de andra medlemskommunerna. 
Lekebergs kommuns budget för byggnämndens verksamhet har varit 1 305 tkr.

Det stora antalet bygglovsärenden har medfört att bygglovsintäkterna överstigit 
budgeterade intäkter med 1 120 tkr vilket motsvarar drygt 50 procent av de 
förväntade intäkterna. Även intäkterna för sålda detaljplaner översteg budgeten med 
ca 500 tkr. 

På grund av vakanser på personalsidan samt det stora antalet ärenden både på 
bygglovs- och plansidan har konsultkostnaderna överstigit budgeten med 1 020 tkr 
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detta har dock täckts in av överskottet på personalkostnaderna med 175 tkr samt av 
intäktsöverskottet enligt ovan.

Övriga verksamhetskostnader såsom leasingbil, databehandling, telefon mm 
överstiger budgeten med ca 391 tkr.

Mot investeringsbudgeten görs ett överskridande på 264 tkr för 2014 då projektet 
med nytt bygglovhanteringssystem har visat sig betydligt mer omfattande 
kostnadsmässigt än planerat.

2014 i ord
Byggnämnden är en specialreglerad nämnd vars åliggande bestäms i första hand av 
plan- och bygglagen (PBL) och har en viktig roll vid:

 Skyddande och vårdande av befintliga kvaliteter i natur- och kulturmiljöer. 
 Utveckling av ny, kompletterande bebyggelse och ändrad markanvändning. 
 Förädling och omdaning av befintliga bebyggelsemiljöer för nya bosättningar 

och verksamheter. 

Sydnärkes Byggförvaltning tar fram översiktsplaner, fördjupningar och detaljplaner åt 
alla tre kommunerna samt att man även tar fram detaljplaner åt den privata 
marknaden. Under året har åtta detaljplaner antagits och vunnit laga kraft.

Under 2014 har flertalet planprocesser inletts som förhoppningsvis kommer resultera 
i antagna detaljplaner/översiktsplaner under 2015. 

Byggnämnden gjorde en studieresa till Karlskoga kommun där man bl.a. besökte 
stadsbyggnadskontoret och åkte sedan på en guidad tur i Karlskoga.

Framtiden
Byggnämnden är beroende av att det byggs i kommunerna. 2015 inleds med att det 
är en försiktig uppgång i ekonomin i Sverige vilket inverkar på byggmarknaden. Det är 
fortfarande svårt att låna vilket är ett villkor för de flesta eftersom det innebär stora 
kostnader att bygga nytt eller bygga om eller till.

Alla tre kommunerna kommer under 2015 att kunna erbjuda ett stort antal tomter 
många med sjöutsikt. Därför kan förvaltningen se positivt på att det ändå kommer att 
byggas en hel del, vilket gör att verksamheten bör kunna komma upp i ca 400 bygglov 
och få budgeten att gå ihop under 2015. Verksamheten har även en hel del 
beställningar åt privata sidan när det gäller att ta fram detaljplaner, vilket kommer 
att hjälpa till med ekonomin.

För tillfället lägger nämnden stora resurser på att arbeta fram det tematiska tillägget 
till strandnära landsbygdsutveckling (LIS). För att möjliggöra dispens från 
strandskyddet i detaljplaner som ökar möjligheten till service i småorter. För att 
kunna ta fram ett tematiskt tillägg för LIS kräver Boverket och Länsstyrelsen att varje 
kommun har en aktuell översiktsplan. Lekebergs kommuns översiktsplan trädde i laga 
kraft 2014. Översiktsplanerna och LIS-planerna antas under 2015 i Askersunds och 
Laxå kommun. Tabellen visar på nyckeltal över de tre senaste åren.
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Volymindikatorer 2014 2013 2012
Dokumenterade ärenden till Byggnämnden 1 622 1 746 1 987 
Varav bygglovsärenden 469 476 483 
Varav anmälan 73 68 0 
Varav strandskyddsdispenser 19 17 20 
Varav övriga nämndbeslut 30 24 28 
Varav start- och slutbesked 228 224 272 
Varav tekniska samråd 59 50 50 

Taxe- och avgiftsnämnden
Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hallsberg, Laxå, 
Lekeberg, Askersund, Degerfors och Kumla. Nämnden hanterar debiteringen av 
avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Nämndens uppgifter är 
att fullgöra lagreglerade uppgifter såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering, 
fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, kravhantering, besvärshantering 
och dokumentation.

Lekebergs kommuns administrationskostnad för taxe- och avgiftsnämndens 
verksamhet har varit 263 tkr, vilket motsvarar en halvtidstjänst.

Sydnärkes IT nämnd
Den gemensamma IT nämnden ingår i Lekebergs nämndorganisation. I nämnden 
ingår Askersunds-, Hallsbergs-, Laxå och Lekebergs kommuner. Målet med att skapa 
en gemensam IT-nämnd är att ge god service och IT-drift av hög kvalitet. Vidare ska 
kostnadseffektivitet eftersträvas genom stordriftsfördelar och gemensamma 
investeringar, gemensamma avtal, inköp och samverkan och gemensam drift av 
verksamhetssystem över kommungränserna. Den gemensamma nämnden ansvarar 
för:

 Drift och förvaltning av kommunernas system- och nätverksmiljö; 
kommunerna är överens om att etablera ett kommunsammanbindande nät.

 Support till medarbetare avseende hantering av klientenheter (t.ex. pc och 
läsplattor),

 Hantering av centrala behörigheter.
 IT-strategiskt stöd till verksamheterna i deras arbete (t.ex. upphandlingsstöd 

och utvecklingsarbete) hos de samverkande kommunerna.
 Nämnden biträder de samverkande kommunerna i framtida 

verksamhetssatsningar som på olika sätt är IT-relaterade inom nationell och 
regional utveckling.

Ekonomiskt resultat
Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd uppgår till 9 tkr. Även om nämnden i sin helhet 
uppvisar ett positivt resultat, så skiljer det mellan kommunerna. Det var bara 
Askersunds kommun som uppvisade ett positivt resultat om 871 tkr. Övriga 
medlemskommuner lämnade ett underskott om 862 tkr, varav Lekeberg -76 tkr, Laxå 
-104 tkr, Hallsberg -682 tkr. 

Anledningen till Askersunds kommuns överskott är att investeringsnivån inte varit 
lika hög som budgeterat, vilket i sin tur resulterat i lägre kapitalkostnader 2014. När 
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det gäller Laxå kommun, så har investeringsnivån varit högre än budgeterat och 
därmed har inte budgetutrymmet för kapitalkostnader räckt till. Lekebergs kommun 
har haft något högre driftskostnader, vilket till största delen beror på 
engångskostnader i samband med övertagande av Sydnärkes IT-nämnd. Slutligen, så 
har Hallsbergs kommun överskridit inköp av material, licenser/support och 
investeringsbudgeten.

Från 2015 kommer inte nämnden att budgetera per kommun, utan nämnden 
kommer redovisas som en enhet, där eventuellt över- eller underskott kommer att 
fördelas mellan medlemskommunerna i slutet av året. Förhoppningen är dock att 
den nya finansieringsmodellen kan användas och prissätta olika 
produkter/paketlösningar till respektive kommun. Det troliga är ändå att detta inte 
kan användas fullt ut förrän till 2016.

2014 i ord
Några milstolpar som skett under första året är bl.a. att ny organisation har skapats. 
Denna är anpassad för att serva verksamheterna i de fyra kommunerna oavsett 
geografi. Den nya organisationen gör det också möjligt för medarbetarna att 
koncentrera sig på färre system eller kompetensområden var, vilket gör att 
förvaltningen successivt höjer sin interna kompetensnivå och servicegrad.

IT förvaltningen har varit involverad vid sammanslagning av växelfunktioner i alla fyra 
kommuner. Detta för att minska sårbarheten i respektive kommun, men även för att 
öka funktionaliteter för samtliga i form av bl.a. kalenderstyrd hänvisning och för 
mätning av genomsnittliga svarstider eller samtalsmängder.

Under första året har IT också jobbat hårt för utökad integration av 
kommunikationslänkar mellan de fyra kommunerna. Detta i ett led för att senare se 
över möjligheter till konsolidering av serverhallar och andra funktioner och tjänster.

Under sista delen av 2014 projekterades och installerades också det första steget av 
två för gemensam lagring av data för samtliga fyra kommuner. Detta för att under 
första delen av 2015 börja med systemgemensamma lösningar för bl.a. mail, 
kalenderbokningar, behörighetskontroll och verksamhetssystem.

Framtiden
Under 2014 påbörjades också ett antal aktiviteter för att skapa förutsättningar, eller 
för att direkt höja servicenivån från förvaltningen. Dessa är delvis klara eller införda i 
organisationen.

Samtliga medarbetare inom förvaltningen har gått en utbildning rörande ITIL, med 
avsikt att erhålla en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad IT-tjänst. Därigenom 
kommer förvaltningen enklare kunna specificera och följa de mål och 
verksamhetsbehov som skapats i den gemensamma avsiktsförklaringen för IT-
nämnden. Ytterligare ett led i ökad servicegrad, gemensamma processer och styrning 
mellan verksamheten och IT kommer genom upprättandet av en gemensam 
förvaltningsmodell. Denna är påbörjad under 2014 och kommer successivt 
kommuniceras och införas under första halvan av 2015.

144



36 (61)

Kommunens bolag
Lekebergs kommunala holdingbolag AB
Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB är moderbolag i den koncern som består av 
LekebergsBostäder AB (LEBO) samt Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO). 
Holdingbolaget bildades 2009 för att renodla verksamheterna för bostadsförvaltning 
och förvaltningen av kommunala fastigheter. Bolaget är organ för kommunal 
verksamhet och således underordnat Lekebergs kommun.

Måluppfyllelse
Målet för holdingbolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen, att inom Lekebergs 
kommun främja bostadsförsörjningen med beaktande av affärsmässiga principer 
samt tillämpliga kommunalrättsliga principer. Lokalförsörjningen ska vara 
självfinansierad.

Bolaget arbetar för att Lekebergs kommun – ”Trygghet, nytänkande och naturligt 
nära” samt de övergripande inriktningsmål som återfinns i den av 
kommunfullmäktige antagna utvecklingsplanen ska uppfyllas. Bolagen har därmed 
med sina verksamheter bidra till bland annat:

 Öka kompetens, reducera kostnader och minska sårbarhet.
- Det pågående energiprojektet. 
- Enligt Skåneinitiativet ska energianvändningen minska med 20 

procent mellan åren 2008-2016.
- Att successivt byta till miljöbilar. Idag är tre av fem fordon miljöbilar.

 Att minska kostnader som beror på kvalitetsbrister.
- Inom LEBO och LEKO pågår ett kontinuerligt arbete för ekologiska 

och ekonomiskt hållbara lösningar, genom underhåll och 
investeringar i fastigheterna samt utbildning av personal. Under 
hösten har bland annat styr- och reglersystem för in justeringar och 
optimering av befintliga energi- och ventilationssystem driftsatts för 
flertalet fastigheter.

 Verka för utveckling av näringslivet, bland annat genom att tillhandahålla 
ändamålsenlig infrastruktur.

- Genom att skapa attraktiva bostäder och bra offentliga miljöer bidrar 
LEBO och LEKO till goda utvecklingsmöjligheter för näringslivet i 
kommunen.

 Se till att det finns attraktiva boenden för allas behov.
- Nyproduktion av 16 lägenheter har färdigställt under året.
- Tillgänglighetsutredning av samtliga bostäder har genomförts.

 Aktivt bidra till en väl utbyggd IT-infrastruktur i hela kommunen.
- Alla lägenheter har fiber. 

Ekonomiskt resultat
Årets resultat för Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB uppgår till 2,3 mkr. 
Ägardirektiv för verksamheten i Lekebergs Kommunala Holding AB, antogs av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun, 2014-02-27 § Dnr:13KS46. I ägardirektivet 
fastställdes borgensavgiften för LekebergsBostäder AB till 0,3 procent av utnyttjad 
kredit samt ett avkastningskrav på eget kapital om 5 procent. Den kommunala 
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borgensavgiften för 2014 uppgår till 0,5 mkr och har erlagts till kommunen under 
december månad. Avkastning på eget kapital per 2014-12-31 är 10,8 procent (2013: 
5,0 %). De ekonomiska målen är därmed uppnådda.

Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010
Omsättning 60,6 mkr 59,3 mkr 58,7 mkr 56,4 mkr 49,4 mkr
Årets resultat 2,3 mkr 2,5 mkr 1,0 mkr 1,6 mkr 0,7 mkr
Bruttoinvesteringar 99,2 mkr 21,2 mkr 8,1 mkr 12,5 mkr 42,0 mkr
Totalt antal anställda i bolagen 8 anställda 8 anställda 8 anställda 9 anställda 9 anställda

LekebergsBostäder AB (LEBO)
LekebergsBostäder AB:s samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. Bolaget är 
anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Husbyggnadsvaror 
(HBV) samt till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo).

Ekonomiskt resultat
Bolaget förvaltar 385 lägenheter med en lägenhetsyta om 25 300 m2, samt 7 951 m2 
lokalyta. Vakansgraden har under året genomsnittligt varit 1,1 procent (2013: 1,4 %) 
avseende lägenheter och 4,2 procent (2013: 10,8 %) avseende lokaler. Bolagets 
resultat uppgick till 1,6 mkr och i bolaget finns åtta anställda varav tre i 
administrationen.

LekebergsBostäder AB (LEBO) Bokslut 2014 Bokslut 2013
Omsättning 34,6 mkr 33,5 mkr
Årets resultat 1,6 mkr 0,6 mkr
Bruttoinvesteringar 20,9 mkr 4,2 mkr
Antal anställda 8 anställda 8 anställda

2014 i ord
Byggnationen av 16 nya bostadslägenheter i kvarteret Urmakaren i centrala Fjugesta 
är nu färdigställd per 2014-12-01. Huset är ett av SABO ramavtalsupphandlat 
”Kombohus” med fyra våningar. Vid årsskiftet var endast två av lägenheterna 
vakanta. Hyresförhandling för 2014 avseende övriga lägenheter genomfördes den 6 
mars och resulterade i en höjning av hyran från första april om 1,5 procent (2013: 1,9 
%). Höjningen stämmer med övriga förhandlade hyror i regionen.

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under 2014 är:
 Byte till energisnål och närvarostyrd källararmatur på Storgatan 26.
 Byte till energisnål och närvarostyrd armatur i trapphus och källare på 

skolgatan 24 och Dammgatan 7-11.
 Byte av balkongdörrar och fönster Tegelgatan 7-9.
 Ny ventilation i källarlokal Östra Långgatan 12-14.
 Underhåll av hiss på Furuhöjden.
 Nya köksluckor på 2 avdelningar på Linden.
 Nytt undertak och belysning i allrummet på Hasselmusen, Mullhyttans 

förskola.
 Köksrenovering Ö:a Långgatan 12-14.
 Plantering av häck och plattläggning på Dammgatan.

Pågående projekt:
 Carport, Kastanjen.
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Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO)
Lekebergs Kommunfastigheter AB:s samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. 
Bolaget bildades 2008-03-03 och verksamheten påbörjades i samband med att den 
partiella delningen av LekebergsBostäder AB genomfördes 2009-09-14. För den 
kommunala verksamheten förvaltar bolaget 30 890 m2 lokalyta. 

Ekonomiskt resultat
Bolaget redovisar ett noll resultat. I bolaget finns inga anställda men tjänster köps 
från LekebergsBostäder AB. Hyrorna regleras via indexrelaterade hyresavtal och för 
året har höjning skett med 2,5 procent (2013: 2,5 %).

Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) Bokslut 2014 Bokslut 2013
Omsättning 29,2 mkr 28,6 mkr
Årets resultat 0,0 mkr 0,7 mkr
Bruttoinvesteringar 78,4 mkr 17,0 mkr

2014 i ord
Om- och tillbyggnaden av Hidinge skola fortskrider enligt plan. Första etappen, 
tillbyggnaden blev inflyttningsklar till årsskiftet då etapp två, renovering av befintlig 
byggnad samt nyproduktion av idrottshall, startar. Totalt budgeterad investering 
cirka 100 mkr. 

Den 27 maj togs första spadtaget för en ny förskola med tre avdelningar i centrala 
Fjugesta. Förskolan beräknas vara inflyttningsklar mars 2015. Budgeterad investering 
17 mkr.

Energisparprojektet som påbörjades 2012 löper på. Under hösten har styr- och 
reglersystem driftsatts för flertalet fastigheter.

Underhållsåtgärder som genomförts under 2014 är:
 Ny ventilation på Sannabadet.
 Nya golvmattor och ommålade väggar i korridor och konferensrum i 

kommunhuset vån 2.
 Nya köksluckor på 2 avdelningar på Oxelgården.
 Målning utomhus av Tulpanens skola.
 Renovering av mottagningskök på Tummelitens förskola.
 Byte av tak Mullhyttans skola.
 Dränering av fotbollsplan och runt hus 1, Mullhyttans skola.
 Asfaltering av Lekebergs skolans parkering.
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Personalekonomisk redovisning
I kommunens personalpolitiska policydokument har bland annat följande slagits fast:

 En god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö ska prägla allt arbete i Lekebergs 
kommun.

 Beslut i arbetsmiljöfrågor ska tas så nära arbetsstället som möjligt.
 Kommunen ska ha en tydlig rehabiliteringsprocess som syftar till att 

sjukskrivna medarbetare så snart som möjligt ska återgå i arbete.
 Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för verksamheten 

uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt.
 Organisationen ska genomsyras av ett grundläggande synsätt om alla 

människors lika värde och rätt till likabehandling.

Personalkostnader och antal anställda
Av kommunens totala kostnader utgörs 56 procent av personalkostnader inklusive 
pensionsutbetalningar. Totalt har löner och arvoden uppgått till 179 901 tkr och 
arbetsgivaravgifter till 69 035 tkr under 2014. 

Pensionsutbetalningarna har uppgått till 7 339 tkr inklusive särskild löneskatt. 
Avsättning till pensioner inklusive särskild löneskatt uppgår till 14 492 tkr. Ränta och 
basbeloppsuppräkning har tillförts pensionsmedlen med 180 tkr. Avgiftsbestämd 
ålderspension inklusive särskild löneskatt uppgår till 10 886 tkr. Intjänade förmåner 
till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse och uppgår vid utgången av 2014 
till 144 111 tkr.

Lekebergs kommun hade 481 tillsvidareanställda medarbetare den 31 december 
2013. Under 2014 ökade antalet tillsvidareanställda med 38 anställda för att vid årets 
slut uppgå till 519 personer.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 37 medarbetare till 476 
årsarbetare (2012: 439 åa). Tabellen visar på antalet tillsvidareanställda fördelat på 
nämnder och kön:

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Män Män Kvinnor Kvinnor tillsvidare tillsvidare Årsarb. Årsarb.

Kommunstyrelsen 22 24 48 47 70 71 65 65 
Kultur- och bildningsnämnd 26 22 194 191 220 213 205 197 
Vård- och omsorgsnämnd 9 9 206 188 215 197 192 177 
Sydnärke IT 12 2 14 14 
Summa 69 55 450 426 519 481 476 439 

De tillsvidareanställda kvinnorna hade 2014 en genomsnittlig heltidslön på 26 353 
kronor per månad medan männens genomsnittliga heltidslön uppgick till 30 952 
kronor per månad. Skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön ökade från 4 020 
kronor 2013 till 4 599 kronor 2014. Kvinnornas medellön var 85 procent av männens 
vid utgången av 2014 (2013: 86 %).

Åldersfördelning
14 procent av de tillsvidareanställda är 60 år eller äldre. Andelen 60 år och äldre är 4 
procentenheter lägre än 2013. Andelen 40-49 åringar är 30 procent, samma som 
2013 och 40 procent av kommunens tillsvidareanställda är 50 år eller äldre.
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Åldersfördelning bland kommunens anställda

Genomsnittlig sysselsättningsgrad i kommunen är 91,5 procent av heltid. Detta är en 
ökning med 0,2 procentenheter i förhållande till föregående år. Kvinnorna i 
kommunen har en genomsnittlig sysselsättningsgrad med 90,7 procent och männen 
97,0 procent. Bland kvinnorna arbetar 38,8 procent deltid (2012: 34,3 %) och bland 
männen är motsvarande procenttal 10,5 (2012: 9,1 %).

Den sista december 2014 fanns 77 (2012: 114) månadsanställda vikarier och 
visstidsanställda. Den sista december 2014 fanns 319 (2013: 251) timavlönade 
medarbetare registrerade i kommunen, vilket är en ökning med 27,1 procent i 
förhållande till ett år tidigare. Under 2014 betalades timlön ut för 6 884 
timmar/månad (2013: 6 583), vilket motsvarar 42 årsarbetare (2013: 40 åa).

Arbetade tid och frånvaro
Arbetad tid och frånvaro År 2014 År 2013 År 2012 År 2011 År 2010
Nettoarbetstid 72 % 68 % 72 % 68 % 77 %
Semester/uppehåll 11 % 13 % 13 % 14 % 13 %
Föräldraledighet 7 % 7 % 7 % 9 % 5 %
Sjukdom 6 % 7 % 5 % 6 % 4 %
Övrig frånvaro 4 % 5 % 3 % 3 % 1 %
SUMMA 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Nettoarbetstiden har ökat 2014 med 4 procentenheter jämfört med 2013. Frånvaro 
på grund sjukdom har minskat med 1 procentenhet och övrig frånvaro har även den 
minskat med 1 procentenhet. I övrigt har frånvaron på grund av semester minskat 
med 2 procentenheter 2014 i förhållande till 2013.

Tabellerna nedan visar sjukfrånvaro i procent av de anställdas ordinarie arbetstid 
fördelad per åldersgrupp samt fördelad per förvaltning. Sydnärkes IT-förvaltning är 
ny från och med 2014.
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År 2014 År 2014 År 2013 År 2014 År 2013 År 2014 År 2013
Ålder Timmar Totalt Totalt Kvinnor Kvinnor Män Män
< 29 år 2 077 tim 7,0 % 8,0 % 7,3 % 8,3 % 4,1 % 1,9 %
30 - 49 år 23 492 tim 6,1 % 6,0 % 6,7 % 6,4 % 3,2 % 5,2 %
> 50 år 24 550 tim 6,3 % 5,9 % 6,7 % 5,6 % 2,7 % 8,0 %
Totalt 50 119 tim 6,2 % 6,1 % 6,8 % 6,1 % 3,0 % 6,5 %

 2014 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Ålder Timmar Totalt Totalt Kvinnor Kvinnor Män Män
Kommunstyrelsen 5 867 tim 5,1 % 5,6 % 6,1 % 4,4 % 2,6 % 7,5 %
Kultur- o bildningsnämnd 18 305 tim 5,2 % 4,5 % 5,3 % 4,7 % 1,7 % 3,6 %
Vård- o omsorgsnämnd 25 596 tim 8,0 % 8,1 % 8,3 % 8,0 % 8,1 % 10,3 %
Sydnärke IT 351 tim 1,7 %   2,0 %
Totalt 50 119 tim 6,2 % 6,1 % 6,8 % 6,1 % 3,0 % 6,5 %

Den totala sjukfrånvaron under 2014 har ökat med 0,1 procentenheter i förhållande 
till förra året. Ökningen har skett bland både kvinnorna. Enligt SCB:s 
sjukfrånvarostatistik är det en tendens i kommunal sektor under 2014 att frånvaro 
p.g.a. sjukdom ökar i förhållande till 2013.

Under 2014 hade kommunen 16 anställda som var sjukskrivna över 90 dagar 
(långtidssjukskrivna). Det är en ökning med 37,5 procent i förhållande till 2013 (10 
anställda).

Anpassning och rehabilitering
Lekebergs kommun och personalavdelningen har under 2014 fortsatt att utveckla 
rutiner, processer och metoder för att systematisera rehabiliteringsarbetet. Dialog 
med den sjukskrivne och arbetsförmåga och tidiga insatser från arbetsgivarens sida 
ger snabbare återgång i arbete för dem som har arbetsförmåga. Att samarbeta med 
andra aktörer är också viktigt t.ex. företagshälsovård, primärvård och 
försäkringskassa. Krav på arbetsgivarna i och med rehabiliteringskedjan ställer 
ytterligare krav på kommunen att samverka med de externa aktörerna.

Personalavdelningen fungerar som konsultstöd till rehabiliteringsansvarig chef. 
Personalavdelningen kontrollerar och följer upp sjukskrivningar och 
rehabiliteringsarbetet samt stödjer chefer och medarbetare i frågor rörande 
arbetsanpassning och medicinsk bedömning.

Arbetsskade- och tillbudsrapportering
Under 2014 rapporterades 36 arbetsskador och 23 tillbud. Tabellen visar antalet 
anmälningar fördelat på förvaltning. Sydnärkes IT-förvaltning är ny från och med 
2014.

 År 2014 År 2014 År 2013 År 2013
Förvaltning Skada Tillbud Skada Tillbud
Kommunstyrelsen 4 4 1 8 
Kultur- och bildningsnämnd 9 9 4 9 
Vård- och omsorgsnämnd 23 10 41 24 
Sydnärke IT 0 0 0 0 
Totalt 36 23 46 41 
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Personalförsörjningen fram till 2017
Under 2014 har tolv chefsrekryteringar gjorts. Vid utgången av 2014 var samtliga 
chefsbefattningar inom kommunen tillsatta.

Under året har vissa rekryteringsproblem uppstått för chefsbefattningar, 
handläggare, förskollärare, vissa lärare samt sjuksköterskor. 

Under perioden 2015-2019 beräknas ca 64 tillsvidareanställda att avgå med 
ålderspension (pension vid 65 år). Det är 12 procent av de tillsvidareanställda 
medarbetarna. Under perioden kommer Lekebergs kommun att behöva 
ersättningsrekrytera ca 15 medarbetare per år på grund av ålderspension. 

Lekebergs kommuns ekonomiska resultat 2014
BUDGET UTFALL AVVIKELSE

Verksamhetens nettokostnad -365 833 tkr -364 554 tkr 1 279 tkr
Avskrivning -5 521 tkr -5 727 tkr -206 tkr
Pensionsutbetalning -8 109 tkr -7 259 tkr 850 tkr
Kapitalkostnad 8 323 tkr 7 960 tkr -363 tkr
Övrigt 5 374 tkr 7 743 tkr 2 369 tkr
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -365 766 tkr -361 837 tkr 3 929 tkr
Skatter och bidrag 365 292 tkr 363 801 tkr -1 491 tkr
Finansiella intäkter 974 tkr 1 972 tkr 998 tkr
Finansiella kostnader -500 tkr -409 tkr 91 tkr
ÅRETS RESULTAT  3 527 tkr 3 527 tkr
Årets resultat i procent av skatter och bidrag 0,97 %

Kommunens resultat för 2014 uppgår till drygt 3,5 mkr och det innebär ett 
budgetöverskott på 3,5 mkr i och med att det budgeterade resultatet var beräknat till 
plus/minus noll. Resultatet motsvarar 479 kronor per invånare. Det positiva 
bokslutsresultatet har sin främsta förklaring i lägre arbetsgivaravgift för arbetstagare 
under 25 år och att anslaget för oförutsett inte ianspråktagits till fullo. Tabellen visar 
kommunens resultat de senaste fem åren.

Nämnderna redovisar totalt ett budgetöverskott om cirka 1,3 mkr och 
pensionsutbetalningar redovisar också ett budgetöverskott på ca 0,9 mkr. 
Avskrivningar och kapitalkostnad redovisar ett budgetunderskott på cirka 0,6 mkr. 
Posten Övrigt redovisar ett budgetöverskott på drygt 2,3 mkr som har sin förklaring i 
lägre kostnader för arbetsgivaravgiften än budgeterat. Finansnettot som till största 
delen är räntor blev cirka 1,1 mkr bättre än förväntat. Ränteöverskottet beror på god 
likviditet i kommunen. Skatteintäkter och bidrag redovisar ett underskott jämfört 
med budget om 1,5 mkr som har sin grund i lägre skattekraft i Sverige under året 
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(slutavräkning).

Årets resultat för nämnderna blev cirka 0,2 mkr sämre jämfört med den senaste ekonomiska prognosen 
(nr. 3), som redovisade ett positivt budgetresultat om 1,5 mkr.

  Utfall Utfall Utfall Budget
DRIFTREDOVISNING Budget Intäkter Kostnader Netto avvikelse
Kommunstyrelsen 66 243 tkr 23 098 tkr 87 945 tkr 64 847 tkr 1 396 tkr
Kultur- och bildningsnämnd 182 789 tkr 18 855 tkr 201 945 tkr 183 090 tkr -301 tkr
Vård- och omsorgsnämnd 111 017 tkr 39 696 tkr 150 450 tkr 110 754 tkr 264 tkr
Sydnärkes IT nämnd 4 007 tkr 16 638 tkr 20 636 tkr 3 999 tkr 9 tkr
VA-verksamheten 1 776 tkr 7 857 tkr 9 722 tkr 1 865 tkr -89 tkr
SUMMA NÄMNDER 365 833 tkr 106 143 tkr 470 698 tkr 364 554 tkr 1 279 tkr
Finansiering 365 833 tkr 378 648 tkr 10 567 tkr 368 081 tkr 2 248 tkr
KOMMUNEN TOTAL 0 tkr 484 791 tkr 481 264 tkr 3 527 tkr 3 527 tkr

Budgetöverskottet för kommunstyrelsen uppgår till 1 396 tkr. Fördelat på 
verksamheternas budgetavvikelser så visar kommunledningen 2 148 tkr, 
administrativa avdelningen 39 tkr, ekonomiavdelningen 344 tkr, personalavdelningen 
158 tkr, teknik- och serviceavdelningen minus 1 293 tkr. Kommunstyrelsens största 
avvikelse beror på att de oförutsedda anslaget lämnar ett överskott om 2 176 tkr. 

Kultur – och bildningsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelsen med 301 tkr. 
Budgetöverskridandet beror främst på ökade placeringskostnader inom LSS för barn 
och unga där kostnaderna har varit höga för boende, korttidsvistelse och 
kontaktpersoner. Grundskolan har haft extra stödinsatser och barn med särskilda 
behov som gör ett mindre underskott i denna verksamhet. Överskott finns inom 
verksamheterna gymnasieskola och grundläggande vuxenutbildning, då färre 
utbildningar efterfrågats och gymnasieskolan har minskat i elevantal. Det största 
överskottet finns under gemensamt och handlar om kommunfullmäktiges beslutade 
budgettillskott samt andra åtgärder för att minska det totala underskottet.

Budgetöverskottet för vård- och omsorgsnämnden uppgår till 264 tkr. I september 
beslutade KF om ett budgettillskott på 1 850 tkr, motsvarande tidigare 
prognosunderskott, för att främst täcka underskott inom LSS som gäller köp av 
extern vård och ökade kostnader för personliga assistenter och försörjningsstöd.

Den gemensamma IT nämnden deklarerar ett budgetöverskott om 9 tkr, men VA-
verksamheten redovisar ett budgetöverskridande om 89 tkr.

Verksamhetens nettokostnader
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna 
som tas i anspråk för den löpande verksamheten. Under 2014 var relationen 99,5 
procent av skatteintäkterna, vilket innebar att det egna kapitalet inte ianspråktogs 
för att finansiera den löpande verksamheten. Kommunens nettokostnadsandel av 
skatteintäkter och bidrag bör ligga mellan 97-98 procent, för att kunna klara av 
framtida pensionskostnader. Tabellen visar nettokostnaden i förhållande till skatter 
över de senaste fem åren.
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Pensioner
Pensionsutbetalningarna minskade med 7 tkr om man relaterar till förra årets 
utbetalningar. Men pensionskostnaden ökade totalt med 289 tkr (2013: 1 743 tkr). 
Kommunen har inga anställda med visstidspensioner och inte heller placeringar 
avseende pensionsmedel. Tabellen visar på kommunens kostnader för 
pensionsåtagande de senaste två åren. Där skillnaden mellan åren är ökade 
räntekostnader 2013 och att den avgiftsbestämda delen ökar 2014 som beroende 
blanda annat på övertagande av den kommunala IT verksamheten i Sydnärke.

År 2014 År 2013
Pensionsutbetalningar 5 680 tkr 5 686 tkr
Särskild löneskatt 1 378 tkr 1 379 tkr
Avgiftsbestämd ålderspension 8 858 tkr 8 045 tkr
Särskild löneskatt 2 028 tkr 1 830 tkr
Förändring pensionsavsättning exkl. ÖK-SAP 1 051 tkr 604 tkr
Särskild löneskatt 256 tkr 147 tkr
Diskonteringsränta 0 tkr 1 133 tkr
Finansiell kostnad 180 tkr 318 tkr
Summa 19 431 tkr 19 142 tkr
Aktualiseringsgrad 94,0% 94,0%

Skatteintäkter och bidrag
Kommunens skatteintäkter uppgår till 279 888 tkr, vilket är en ökning jämfört med 
föregående år om 6 614 tkr, och statens skatteutjämningsbidrag uppgår till 83 912 tkr 
(2013: 62 148 tkr). Förändringen av skatteutjämningsbidraget beror på ändrade 
beräkningsgrunder i skattemodellen fr.o.m. 2014.

Lekebergs kommuns egen skattekraft uppgår till 91,2 procent (2013: 90,3 %) av rikets 
medelskattekraft, varvid kommunen erhåller ett inkomstutjämningsbidrag om 65 087 
tkr (2013: 66 685 tkr).

Kommunens skattesats uppgick till 21,46 kr, Örebro län i genomsnitt 21,30 kr och 
genomsnittet i riket var den 20,65 kronor.

Kostnadsutjämningen mellan kommunerna syftar till att skapa möjlighet att bedriva 
likartad service oberoende av strukturella skillnader mellan kommunerna. Lekebergs 
kommun har betalat in 18 007 tkr till kostnadsutjämningen 2013. Men i år har 
kommunen erhållit 4 100 tkr i kostnadsutjämningsbidrag pga. 
”kostnadsutjämningsreformen” 2014. 

Övriga statsbidrag och utjämningsbidrag är regleringsbidrag 1 693 tkr och 
fastighetsavgiften 13 283 tkr samt LSS-utjämningen, där kommunen betalar tillbaka 1 
010 tkr till staten av det generella statsbidraget för LSS verksamheten.
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Finansnetto
Kommunens finansiella intäkter reducerat med de finansiella kostnaderna benämns 
finansnetto. För 2014 är finansnettot positivt och uppgår till 1 563 tkr. Kommunens 
finansiella intäkter uppgår för till 1 972 tkr. Ränteintäkterna erhålls från 
LekebergsBostäder AB (LEBO), Förlagslånet och Lekebergs Sparbank samt ingår 
borgensavgiften för kommunens borgensåtagande till LEBO. Den stora finansiella 
kostnaden är räntan på pensionsåtagandena. Tabellen visar finansnetto de senaste 
fem åren.

Eget kapital
Kommunens eget kapital ökade med 3 527 tkr, vilket motsvarar årets resultat. Det 
egna kapitalet består av 56 663 tkr i likvida medel och 119 437 tkr i 
anläggningstillgångar (inventarier, anläggningar och fordon etc.) samt har kommunen 
11 097 tkr i omsättningstillgångar så som fordringar och marktillgångar. Tabellen 
visar på de tre senaste årens egna kapital och dess förändring.

 År 2014  År 2013  År 2012  
Likvida medel 56 663 tkr 30 % 59 635 tkr 32 % 60 742 tkr 34 %
Anläggningar 119 437 tkr 64 % 112 873 tkr 61 % 102 063 tkr 57 %
Omsättningar 11 097 tkr 6 % 11 162 tkr 6 % 15 713 tkr 9 %
Eget kapital 187 197 tkr 100 % 183 670 tkr 100 % 178 518 tkr 100 %

Soliditet
Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga ekonomiska styrka och visar hur stor del 
av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten bör långsiktigt öka 
eller vara oförändrad för att en balanserad ekonomi ska uppnås. Kommunens 
soliditet uppgår vid års slut till 71,7 procent. Soliditeten påverkas av två faktorer, 
utvecklingen av det egna kapitalet och tillgångarnas förändring.  Tabellen visar 
soliditetsutvecklingen de senaste fem åren.

Vid bedömning av soliditetsutvecklingen är det viktigt att veta, om utvecklingen är ett 
resultat av resultatutvecklingen eller tillgångsutvecklingen eller en kombination av 
båda. Kommunens tillgångar i fastighetsbestånd ingår i kommunens bolag - 
Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB.
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Investeringar
  Netto invest.

Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse 1995-2013
Kommunstyrelsen 7 915 tkr 3 473 tkr 4 442 tkr 184 917 tkr
Kultur- och bildningsnämnd 3 250 tkr 5 424 tkr -2 174 tkr 16 493 tkr
Vård- och omsorgsnämnd 700 tkr 182 tkr 518 tkr 13 093 tkr
Sydnärkes IT nämnd 7 525 tkr 8 114 tkr -589 tkr 27 159 tkr
VA-verksamheten 11 835 tkr 4 293 tkr 7 542 tkr 27 159 tkr
SUMMA NÄMNDER 31 225 tkr 21 485 tkr 9 740 tkr 268 821 tkr
Tekniska avdeln. del av kommunstyrelsen 5 965 tkr 3 123 tkr 2 842 tkr 136 540 tkr

Nettoinvesteringarna uppgår till 21 485 tkr och under åren 1995-2013 har 
kommunen investerat för 268 821 tkr, vilket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 14 148 tkr per år. Investeringsvolymen har varit 5,9 procent av nettokostnaden. 
Avskrivningarna motsvarar 26,7 procent av nettoinvesteringarna.

Under 2014 har investeringar skett till den nybyggda skolan i Hidinge i form av 
inventarier till ett värde av 4,7 mkr. Kommunen har dessutom gjort investeringar i 
gator och vägar om ca 1,7 mkr samt i VA-verksamheten om totalt 3,1 mkr. Projektet 
med Örebro vatten har påbörjats och VA-projektet Dormen/Bäckatorp håller på att 
avslutas. Inför sammanslagningen med Sydnärkes kommunalförbund gällande avfall 
har en uppgradering av debiteringssystemet gjorts.

I övrigt har fordonsparken uppdaterats något och bland annat har en lastartraktor 
köpts in. Totalt har fordonsförvaltningen gjort investeringar för 0,6 mkr. Utbyte av 
investeringar inom kultur- och bildningsnämnden har skett om ca 0,5 mkr. Vård- och 
omsorgsnämnden har endast investeringar om 0,2 mkr och dessa motsvarar de 
bostadsanpassningar som gjorts under året i kommunen.

Lekebergs kommun blev under året värdkommun för Sydnärkes IT-nämnd, vilket 
innebär att även investeringsutgifter för de andra medlemskommunerna bokförs. 
Askersund, Hallsberg, Laxå och naturligtvis Lekeberg är medlemskommuner och den 
totala investeringsnivån blev 8,1 mkr.

 INVESTERINGSPROJEKT 2014 BUDGET UTFALL AVVIKELSE
0076 OFÖRUTSEDDA INV. UTGIFTER 1 950 tkr 1 445 tkr 505 tkr
1074 SKRANTÅSEN SÄLVEN 1:31  160 tkr -160 tkr
0115 NÄRIDROTTSPLATS 1 600 tkr 161 tkr 1 439 tkr
0004 FORDON FORDONSFÖRVALTNING 750 tkr 611 tkr 139 tkr
0026 LEKUTRUSTN, TEKN AVD 100 tkr 66 tkr 34 tkr
0054 ÅC TAK/MARK 600 tkr 301 tkr 299 tkr
0067 STÄDMASKIN 75 tkr 121 tkr -46 tkr
0077 OFÖRUTSETT VON 200 tkr  200 tkr
0086 JULBELYSNING STORGATAN 100 tkr 89 tkr 11 tkr
0100 MÅLTIDSVERKSAMHETEN 190 tkr 172 tkr 18 tkr
0210 INV HIDINGE SKOLA  4 663 tkr -4 663 tkr
0214 BOSTADSANPASSNING 500 tkr 182 tkr 318 tkr
0215 INVENTARIER, KUB 1 350 tkr 528 tkr 822 tkr
0219 NY FÖRSKOLA FJUGEST 300 tkr  300 tkr
1058 MARKOMR, LANNA BADGRUVA  72 tkr -72 tkr
1062 VALLGATANS FÖRLÄNGN  614 tkr -614 tkr
1067 ASFALTPLAN 4 150 tkr 1 068 tkr 3 082 tkr
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 INVESTERINGSPROJEKT 2014 BUDGET UTFALL AVVIKELSE
1069 VA-DORMEN/BÄCKATORP  5 tkr -5 tkr
 SUMMA LEKEBERG 11 865 tkr 10 258 tkr 1 607 tkr
1013 VA-SANERINGAR 1 000 tkr  1 000 tkr
1017 AVLOPPSRENINGSVERK FJA 1 000 tkr  1 000 tkr
1069 VA-DORMEN/BÄCKATORP  1 161 tkr -1 161 tkr
1070 KVISTBRO OMVANDLINGSOMR 8 000 tkr 783 tkr 7 217 tkr
1071 VATTENTORNET 550 tkr  550 tkr
1077 EDP FUTURE 285 tkr 332 tkr -47 tkr
1078 VATTENLEDN SJÄLVFALL SKÄR 1 000 tkr 44 tkr 956 tkr
1079 ÖREBRO VATTEN  793 tkr -793 tkr
 SUMMA VA KOLLEKTIVET 11 835 tkr 3 113 tkr 8 722 tkr
0089 IT INVEST ASKERSUND 2 925 tkr 1 471 tkr 1 454 tkr
0090 IT INVEST HALLSBERG 1 300 tkr 5 208 tkr -3 908 tkr
0723 IT INVEST HALLSBERG  50 tkr -50 tkr
0088 IT INVEST LAXÅ 1 000 tkr 335 tkr 666 tkr
0085 IT INVEST LEKEBERG 2 300 tkr 862 tkr 1 438 tkr
0091 NY IT-PLATTFORM  189 tkr -189 tkr
 SUMMA SYDNÄRKE-IT 7 525 tkr 8 114 tkr -589 tkr
 TOTALT 31 225 tkr 21 485 tkr 9 740 tkr

Likviditet och lån
Kommunens likviditet har varit god under året. Kommunen har haft 57 889 tkr i 
genomsnitt på ”banken” under året och per den 31 december fanns det 56 609 tkr på 
banken. Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer. Kommunen 
har ingen långfristig låneskuld per den 31 december 2014. Men däremot har 
kommunens fastighetsbolag 323 992 tkr i lån per den sista december. Tabellen visar 
kommunens likviditet per den sista december de senaste fem åren.

Borgen
Kommunens borgensåtaganden uppgick till drygt 448 256 tkr vid utgången av året. 
Av de totala borgensåtagandena avser 99,97 procent borgen till Lekebergs 
Kommunala Holdingbolag AB. Övriga borgensåtaganden består av borgen för småhus 
om 116 tkr. Borgensavgiften till LekebergsBostäder AB är 0,3 procent, vilket inbringar 
483 tkr. Kommunen har inga åtaganden för så kallade fallskärmsavtal.

Avstämning mot balanskrav
I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Resultatet för året uppgick till plus 3 527 tkr och därmed har 
kommunen en ekonomi i balans.

Finansiella mål
Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet för året är 
positivt om 3 527 tkr varvid detta finansiella mål uppnås. Resultatet är 0,97 procent 
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av skatter och bidrag, men genomsnittsresultatet för perioden 2012-2014 är 2,33 
procent.

Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel. Detta finansiella 
mål har uppnåtts.

Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag. 
Verksamhetens nettokostnad uppgår till 99,5 procent, varvid detta finansiella mål 
också uppnåtts.

Resultaträkning
  Kommun Koncern Kommun Koncern

Not År 2014 År 2014 År 2013 År 2013
Verksamhetens intäkter 1 99 031 tkr 121 542 tkr 67 603 tkr 92 031 tkr
Verksamhetens kostnader 2 -455 140 tkr -458 348 tkr -393 980 tkr -397 442 tkr
Avskrivningar  -5 727 tkr -15 923 tkr -5 149 tkr -15 384 tkr
VERKSAMHETENS NETTO  -361 836 tkr -352 729 tkr -331 526 tkr -320 795 tkr
Skatteintäkter 3 279 888 tkr 279 888 tkr 273 274 tkr 273 274 tkr
Generella statsbidrag och utjämning 4 83 912 tkr 83 912 tkr 62 148 tkr 62 148 tkr
Finansiella intäkter 5 1 972 tkr 722 tkr 3 270 tkr 1 463 tkr
Finansiella kostnader 6 -409 tkr -5 502 tkr -2 014 tkr -8 027 tkr
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  3 527 tkr 6 291 tkr 5 152 tkr 8 063 tkr
Extraordinära intäkter/kostnader  0 tkr -497 tkr 0 tkr -383 tkr
ÅRETS RESULTAT 7 3 527 tkr 5 794 tkr 5 152 tkr 7 680 tkr

Noter till resultaträkning – avser kommunen
Not 1 - Verksamhetens intäkter År 2014 År 2013
AFA pengar (FORA) 0 tkr 5 165 tkr
Avgifter och ersättningar 17 139 tkr 17 145 tkr
Avgifter och ersättningar - LOV 14 260 tkr 0 tkr
Barnomsorg och hemtjänstavgift 8 471 tkr 8 752 tkr
Försäljning 1 274 tkr 802 tkr
Hyror 5 112 tkr 4 910 tkr
Konsumtionsavgift 12 673 tkr 12 227 tkr
Lönebidrag 4 569 tkr 5 558 tkr
Moms 2 567 tkr 2 458 tkr
Riktade statsbidrag och bidrag 10 742 tkr 10 586 tkr
Migrationsverket 6 535 tkr 0 tkr
Sydnärkes IT 15 689 tkr 0 tkr
SUMMA 99 031 tkr 67 603 tkr

Ökad omsättning beror på införande av LOV och dess redovisning samt ansvarar kommunen för 
Sydnärkes IT from i år.
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Not 2 - Verksamhetens kostnader År 2014 År 2013
Avgifter och bidrag 12 654 tkr 13 466 tkr
Försörjningsstöd 4 878 tkr 4 534 tkr
Hyror 41 571 tkr 40 410 tkr
Interkommunala ersättningar - främst gymnasieplatser 34 849 tkr 36 729 tkr
Livsmedel 5 671 tkr 4 712 tkr
Materialinköp 16 346 tkr 12 615 tkr
Personalkostnad inklusive pensionsutbetalning 254 196 tkr 231 018 tkr
Skatt och försäkring 945 tkr 810 tkr
Skolskjutsar 8 822 tkr 8 222 tkr
Tjänsteköp 48 821 tkr 38 368 tkr
Tjänsteköp - LOV 14 260 tkr 0 tkr
Tjänsteköp - IT verksamheten 8 485 tkr 0 tkr
Övrig transport 3 642 tkr 3 096 tkr
SUMMA 455 140 tkr 393 980 tkr

Ökad omsättning beror på införande av LOV och dess redovisning samt ansvarar kommunen för 
Sydnärkes IT from i år.

Not 3 - Skatteintäkter År 2014 År 2013
Allmän kommunalskatt 280 686 tkr 274 887 tkr
Preliminär slutavräkning -798 tkr -1 613 tkr
SUMMA 279 888 tkr 273 274 tkr

Not 4 - Generella statsbidrag och utjämning År 2014 År 2013
Strukturbidrag 759 tkr 0 tkr
Inkomstutjämning 65 087 tkr 66 685 tkr
Regleringsbidrag 1 693 tkr 3 335 tkr
Fastighetsavgift 13 283 tkr 13 202 tkr
Kostnadsutjämning 4 100 tkr -18 007 tkr
LSS utjämning -1 010 tkr -3 067 tkr
SUMMA 83 912 tkr 62 148 tkr

Not 5 - Finansiella intäkter År 2014 År 2013
Ränta banktillgodohavanden 278 tkr 641 tkr
Ränta Förlagslån Kommuninvest 25 tkr 104 tkr
Koncernränta 241 tkr 441 tkr
Borgensavgift LEBO 483 tkr 455 tkr
Ränta revers LEBO 854 tkr 1 536 tkr
Övriga finansiella intäkter 91 tkr 93 tkr
SUMMA 1 972 tkr 3 270 tkr

Not 6 - Finansiella kostnader År 2014 År 2013
Ränta pensionsförmåner -180 tkr -1 451 tkr
Koncernränta -229 tkr -563 tkr
SUMMA -409 tkr -2 014 tkr
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Not 7 -  Årets resultat År 2014 År 2013
Årets resultat enligt resultaträkningen 3 527 tkr 5 152 tkr
Avgår; samtliga realisationsvinster 0 tkr 0 tkr
Tillägg; realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr
Tillägg; realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr
Tillägg; orealiserade förluster i värdepapper 0 tkr 0 tkr
Avgår: återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 tkr 0 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 527 tkr 5 152 tkr
Avgår: medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr
Tillägg medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr
Årets balanskravsresultat efter RUR 3 527 tkr 5 152 tkr
Avgår: övriga justeringar 0 tkr 0 tkr
Tillägg: övriga justeringar - Ripsräntan 0 tkr 1 133 tkr
Årets balanskravsresultat 3 527 tkr 6 285 tkr
Årets resultat i % av skatter och bidrag 0,97 % 1,54 %
Balanskravsresultatet i % av skatter och bidrag 0,97 % 1,87 %
Nettokostnaden i förhållande till skatter och bidrag 99,5 % 98,8 %

Balansräkning
  Kommun Koncern Kommun Koncern

Not År 2014 År 2014 År 2013 År 2013
TILLGÅNGAR  261 022 tkr 610 180 tkr 249 404 tkr 498 908 tkr
Anläggningstillgångar  177 051 tkr 512 276 tkr 163 099 tkr 407 268 tkr
Mark och byggnader 1 72 878 tkr 360 409 tkr 71 973 tkr 367 968 tkr
Maskiner och inventarier 2 22 181 tkr 142 925 tkr 8 154 tkr 31 228 tkr
Finansiella anläggningstillgångar 3 81 992 tkr 8 942 tkr 82 972 tkr 8 072 tkr
Omsättningstillgångar  83 971 tkr 97 904 tkr 86 305 tkr 91 640 tkr
Exploateringsmark  4 252 tkr 4 391 tkr 5 217 tkr 5 382 tkr
Fordringar 4 23 056 tkr 30 198 tkr 21 453 tkr 23 830 tkr
Kassa och bank 5 56 663 tkr 63 315 tkr 59 635 tkr 62 428 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  261 022 tkr 610 180 tkr 249 404 tkr 498 908 tkr
Eget kapital 6 187 197 tkr 197 249 tkr 183 670 tkr 191 182 tkr
Därav årets resultat 3 527 tkr 6 506 tkr 5 152 tkr 7 680 tkr

Avsättningar  16 211 tkr 17 268 tkr 15 508 tkr 16 420 tkr
Pensionsavsättning 7 14 492 tkr 15 549 tkr 13 006 tkr 13 918 tkr
Citybanan  1 719 tkr 1 719 tkr 2 502 tkr 2 502 tkr
Skulder  57 614 tkr 395 663 tkr 50 226 tkr 291 306 tkr
Kortfristiga skulder 8 57 614 tkr 71 671 tkr 50 226 tkr 63 801 tkr
Långfristiga skulder  0 tkr 323 992 tkr 0 tkr 227 505 tkr

  Kommun Kommun
Not År 2014 År 2013

ANSVARSFÖRBINDELSER  691 140 tkr 731 951 tkr
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulder eller avsättningar inkl särsk. löneskatt 144 111 tkr 149 677 tkr
Borgensförbindelser 9 448 256 tkr 448 196 tkr
Garantiförbindelse leasing/Lokalhyra 10 98 773 tkr 134 078 tkr
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Noter till balansräkning – avser kommunen
Not 1 - Mark och byggnader År 2014 År 2013
Markreserv   
Ackumulerad investeringsutgift 9 652 tkr 8 202 tkr
Årets investeringar 1 450 tkr
Årets försäljningar/utrangeringar -25 tkr
Utgående bokfört värde 9 627 tkr 9 652 tkr
Publika fastigheter   
Ackumulerad investeringsutgift 36 125 tkr 32 124 tkr
Ackumulerad avskrivning -9 333 tkr -8 359 tkr
Årets investeringar 1 915 tkr 4 001 tkr
Avskrivningar -1 304 tkr -974 tkr
Årets försäljningar/utrangeringar -86 tkr
Utgående bokfört värde 27 317 tkr 26 792 tkr
Fastigheter för affärsverksamhet   
Ackumulerad investeringsutgift 54 676 tkr 46 772 tkr
Ackumulerad avskrivning -20 440 tkr -18 473 tkr
Årets investeringar 3 087 tkr 11 241 tkr
Avskrivningar -2 252 tkr -1 967 tkr
Årets försäljningar/utrangeringar -402 tkr -3 337 tkr
Utgående bokfört värde 34 669 tkr 34 236 tkr
Fastigheter för annan verksamhet   
Ackumulerad investeringsutgift 1 293 tkr 1 343 tkr
Årets försäljningar/utrangeringar -28 tkr -50 tkr
Utgående bokfört värde 1 265 tkr 1 293 tkr
SUMMA 72 878 tkr 71 973 tkr

Not 2 - Maskiner och inventarier År 2014 År 2013
Maskiner   
Ackumulerad investeringsutgift 4 687 tkr 4 520 tkr
Ackumulerad avskrivning -3 943 tkr -3 740 tkr
Årets investeringar 1 862 tkr 167 tkr
Avskrivningar -221 tkr -203 tkr
Utgående bokfört värde 2 385 tkr 744 tkr
Inventarier   
Ackumulerad investeringsutgift 18 059 tkr 16 117 tkr
Ackumulerad avskrivning -12 115 tkr -10 579 tkr
Årets investeringar 5 860 tkr 1 942 tkr
Avskrivningar -1 516 tkr -1 536 tkr
Utgående bokfört värde 10 288 tkr 5 944 tkr
Bilar och transportmedel   
Ackumulerad investeringsutgift 1 255 tkr 1 255 tkr
Ackumulerad avskrivning -798 tkr -722 tkr
Årets investeringar 362 tkr 0 tkr
Avskrivningar -57 tkr -76 tkr
Utgående bokfört värde 762 tkr 457 tkr
Övriga maskiner och inventarier   
Ackumulerad investeringsutgift 4 025 tkr 3 166 tkr
Ackumulerad avskrivning -3 016 tkr -2 622 tkr
Årets investeringar 8 114 tkr 859 tkr
Avskrivningar -377 tkr -394 tkr
Utgående bokfört värde 8 746 tkr 1 009 tkr
SUMMA 22 181 tkr 8 154 tkr
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Not 3  - Finansiella anläggningstillgångar År 2014 År 2013
Förenade Småkommuners Försäkring 2 000 tkr 2 000 tkr
Lekebergs Kommunala Holding AB 100 tkr 100 tkr
Aktier 2 100 tkr 2 100 tkr
Kommuninvest Ekonomiska Förening 2 696 tkr 1 826 tkr
Länsmusiken 1 tkr 1 tkr
Andelar 2 697 tkr 1 827 tkr
Sannagatan, Fjugesta 9 tkr 9 tkr
Bostadsrätter 9 tkr 9 tkr
Privatpersoner 38 tkr 38 tkr
Vrethammaren 1 589 tkr 1 589 tkr
Knista-Sanna 1 569 tkr 1 569 tkr
Förlagslån - Kommuninvest 1 000 tkr 1 000 tkr
Lekebergs Kommunala Holding AB 72 990 tkr 74 840 tkr
Utlämnade anslagstäckta lån 77 186 tkr 79 036 tkr
SUMMA 81 992 tkr 82 972 tkr

Not 4 - Fordringar År 2014 År 2013
Kundfordringar 7 251 tkr 5 835 tkr
Interimsfordringar 11 730 tkr 12 570 tkr
Kortfristig LEKO 1 850 tkr 1 850 tkr
Momsfordran 2 225 tkr 1 198 tkr
SUMMA 23 056 tkr 21 453 tkr

Not 5 - Kassa och bank År 2014 År 2013
Bank 56 609 tkr 59 579 tkr
Handkassor 54 tkr 56 tkr
SUMMA 56 663 tkr 59 635 tkr

Not 6 - Eget kapital År 2014 År 2013
Ingående eget kapital 183 670 tkr 178 518 tkr
Årets resultat 3 527 tkr 5 152 tkr
SUMMA 187 197 tkr 183 670 tkr

Not 7 - Avsättningar för pensioner År 2014 År 2013
Pension   
Ingående avsättningar för pension 10 467 tkr 8 695 tkr
Pensionsutbetalningar -315 tkr -248 tkr
Nyintjänad pension 1 413 tkr 879 tkr
Ränte- och basbeloppsuppräkning 145 tkr 256 tkr
Sänkning av diskonteringsräntan 0 tkr 912 tkr
Nya efterlevande pensioner 0 tkr 23 tkr
Förändring av löneskatt 2 829 tkr 2 539 tkr
Övrig post -47 tkr -50 tkr
SUMMA Utgående avsättningar pension 14 492 tkr 13 006 tkr
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Not 8 - Kortfristiga skulder År 2014 År 2013
Leverantörsskulder 10 392 tkr 8 399 tkr
Preliminär skatt anställda 3 651 tkr 3 453 tkr
Arbetsgivaravgifter 4 459 tkr 4 127 tkr
Semesterlöneskuld 14 381 tkr 14 734 tkr
Interimsskulder 11 141 tkr 7 513 tkr
Kommuninvest 2 408 tkr 1 538 tkr
Momsskulder 295 tkr 579 tkr
Individuell del pensioner 8 858 tkr 8 045 tkr
Uppl. särskild löneskatt 2 028 tkr 1 830 tkr
Övriga skulder 1 tkr 8 tkr
SUMMA 57 614 tkr 50 226 tkr

Not 9 - Borgensförbindelser År 2014 År 2013
LekebergsBostäder AB 187 500 tkr 187 500 tkr
Lekebergs Kommunfastigheter AB 260 640 tkr 260 640 tkr
Egna hem 116 tkr 56 tkr
SUMMA 448 256 tkr 448 196 tkr

Not 10 - Leasing/Hyra År 2014 År 2013
Bilar 984 tkr 1 070 tkr
Lokalhyra 97 789 tkr 133 008 tkr
SUMMA 98 773 tkr 134 078 tkr

Det som ingår i not 10 är lokalhyra för kommunens verksamheter och fordonsleasing. Lokalhyran avser 
kostnaden för de närmaste 36 månaderna och omfattar en yta om 35 788 m2. Längsta avtalet är med 
Kastanjen och är till 2024.

Solidariskt borgensåtagande
Lekebergs kommun har i maj 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga kommuner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid 
ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, del i förhållande 
till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lekebergs kommuns ansvar enligt 
ovan nämnda borgens förpliktelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 299 065 mkr (2013: 269 402 mkr) 
och totala tillgångar till 290 729 mkr (2012: 271 338 mkr). Kommunens andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 401 mkr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 389 mkr. Lekebergs kommun har en ägarandel i Kommuninvest som 
uppgick till 0,13 procent.
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Kassaflödesanalys
 Kommun Koncern Kommun Koncern

År 2014 År 2014 År 2013 År 2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 3 527 tkr 6 291 tkr 5 152 tkr 8 063 tkr
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet - Not 1 703 tkr 479 tkr 1 402 tkr 799 tkr
Avskrivningar 5 727 tkr 15 923 tkr 5 149 tkr 15 384 tkr
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 9 957 tkr 22 693 tkr 11 703 tkr 24 246 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga fordringar -1 605 tkr -6 763 tkr 2 670 tkr 90 tkr
Ökning(-) /minskning(+) av förråd 966 tkr 992 tkr 480 tkr 519 tkr
Ökning(+) /minskning(-) av kortfristiga skulder 7 389 tkr 8 409 tkr -650 tkr -1 057 tkr
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 16 707 tkr 25 331 tkr 14 203 tkr 23 798 tkr

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -22 451 tkr -121 853 tkr -20 047 tkr -41 193 tkr
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 792 tkr 1 792 tkr 3 959 tkr 3 959 tkr
Investering i finansiella anläggningstillgångar -870 tkr -870 tkr -1 072 tkr -1 072 tkr
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -4 822 tkr -95 600 tkr -2 957 tkr -14 508 tkr

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Upptagna lån 0 tkr 96 487 tkr 0 tkr 6 005 tkr
Ökning(+) /minskning(-) av långfristiga skulder 1 850 tkr 0 tkr 1 850 tkr 0 tkr
Ökning(-) /minskning(+) av långfristiga fordringar 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -2 972 tkr 887 tkr -1 107 tkr -8 503 tkr

ÅRETS KASSAFLÖDE -2 972 tkr 887 tkr -1 107 tkr -8 503 tkr
Likvida medel vid årets början 59 635 tkr 62 428 tkr 60 742 tkr 70 931 tkr
Likvida medel vid årets slut 56 663 tkr 63 315 tkr 59 635 tkr 62 428 tkr

Noter till kassaflödesanalys – avser kommunen
Not 1 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet År 2014 År 2013
Förändring avsättning pension inkl. särskild löneskatt 1 486 tkr 2 202 tkr
Citybanan -783 tkr -800 tkr
SUMMA 703 tkr 1 402 tkr
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VA-verksamheten

Årets resultat
  VA Utfall Budget VA Utfall
RESULTATRÄKNING Not År 2014 avvikelse År 2013
Externa intäkter 1 7 527 tkr -178 tkr 7 212 tkr
Interna intäkter 2 324 tkr 24 tkr 446 tkr
Verksamhetens intäkter  7 851 tkr -154 tkr 7 658 tkr
Externa kostnader 3 -5 621 tkr 59 tkr -5 414 tkr
Interna kostnader 4 -925 tkr * -716 tkr
Verksamhetens kostnader  -6 546 tkr 59 tkr -6 130 tkr
Avskrivningar 5 -2 219 tkr * -1 937 tkr
VERKSAMHETENS NETTO  -914 tkr -95 tkr -409 tkr
Finansiella intäkter 6 6 tkr 6 tkr 11 tkr
Finansiella kostnader 7 -957 tkr * -1 030 tkr
ÅRETS RESULTAT  -1 865 tkr -89 tkr -1 428 tkr
*) Relevanta värden saknas

Resultatet för 2014 uppgår till -1 865 tkr. Budgetavvikelsen är 89 tkr. Utfallet är i nivå 
med vad som tidigare prognostiserats. De budgeterade investeringarna gällande VA-
verksamhetsområde Omvandlingsområde Kvistbro har förbrukat 783 tkr av 
budgeterade 8 000 tkr i huvudsak projekteringskostnad. VA-saneringarna lämnade 
däremot ett överskott om 1 000 tkr, beställda arbeten sköts upp över årsskiftet.  De 
investeringar som var budgeterade för Avloppsreningsverket om 1 000 tkr har 
överförts till 2015.

Årets negativa resultat om 1 865 tkr tillförs inte VA-kollektivets räkenskaper, 
eftersom VA-verksamheten inte redovisar något eget kapital. Verksamheten har 
inget eget kapital på grund av att kommunen har skattefinansierat del av 
verksamheten både innevarande och tidigare år. Verksamheten har under 2014 
skattefinansieras av kommunen med 1 865 tkr, vilket motsvarar en prisökning om 
10:08 kronor per m3 exklusive moms, förutsatt att det bara är den rörliga delen som 
prisjusteras.

VA-verksamheten producerar och distribuerar dricksvatten samt omhändertar och 
renar spillvatten, vidare omhändertas också dagvatten. I VA-verksamheten ingår att 
projektera, upphandla, nybyggnation och reinvestering i VA anläggningar.

Vattenverk och avloppsreningsverk finns i Fjugesta. Vattenverket levererar vatten 
medan avloppsverket renar spillvatten från hushållen i Fjugesta. Till Lanna, 
Hidingebro och Skärmartorp distribueras vatten från Örebro och spillvatten leds åter 
till Örebro. Mullhyttan får leverans av vatten från Laxå kommun som även tar emot 
spillvattnet från Mullhyttan till avloppsreningsverket i Hasselfors.

Driftverksamheten av Va-verken sköts genom avtal av Örebro tekniska förvaltning 
medan drift och underhåll av kvarstående anläggningar i Mullhyttan, såsom 
högreservoaren och pumpstationen för spillvatten, sköts av Laxå Vatten. Drift och 
underhåll av ledningsnätet sköts av Lekebergs kommuns egen personal. Övriga 
kommuninnevånare har sitt vatten och avlopp genom enskilda anläggningar.
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NYCKELTAL År 2014 År 2013

Producerad vattenmängd (tusen m3) 276 263 

Debiterad vattenmängd (tusen m3) 185 174 
Antal vattenläckor 4 4 
Antal avloppsstopp 7 8 
Vattenledningsnätets längd (km) 63 62 
Antal VA-abonnenter X 1 096 
X) Har ej kunnat få ut ur systemet för 2014

  VA Utfall VA Utfall
BALANSRÄKNING Not År 2014 År 2013
TILLGÅNGAR  34 756 tkr 34 344 tkr
Anläggningstillgångar  34 066 tkr 33 568 tkr
Anläggningar, mark och byggnader 1 33 514 tkr 33 317 tkr
Inventarier 2 333 tkr  
Maskiner och inventarier 3 219 tkr 251 tkr
Omsättningstillgångar  690 tkr 776 tkr
Kassa och bank 4 690 tkr 776 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  34 756 tkr 34 344 tkr
Eget kapital  0 tkr 0 tkr
Därav årets resultat -1 865 tkr -1 428 tkr

Skulder  34 756 tkr 34 344 tkr
Långfristiga skulder 5 33 189 tkr 32 406 tkr
Kortfristiga skulder 6 1 567 tkr 1 938 tkr

Noter till resultaträkning – VA-verksamhet
Not 1 - Externa intäkter År 2014 År 2013
Konsumtionsavgifter 6 564 tkr 6 321 tkr
Anslutningsavgifter 898 tkr 744 tkr
Övriga avgifter och ersättningar 65 tkr 147 tkr
SUMMA 7 527 tkr 7 212 tkr

Not 2 - Interna intäkter (Inom kommunens räkenskap) År 2014 År 2013
VA-avgifter 24 tkr 96 tkr
Slammottagning 300 tkr 300 tkr
Övriga tjänster  50 tkr
SUMMA 324 tkr 446 tkr

Not 3 - Externa kostnader År 2014 År 2013
Anläggningsmaterial -347 tkr -349 tkr
Tjänster -5 056 tkr -4 941 tkr
Övrigt -218 tkr -124 tkr
SUMMA -5 621 tkr -5 414 tkr
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Not 4 - Interna kostnader (Inom kommunens räkenskap) År 2014 År 2013
Fördelade kostnader från tekniska avdelningen   
Personalkostnad -841 tkr -655 tkr
Städkostnad -33 tkr -32 tkr
Övriga kostnader -51 tkr -29 tkr
SUMMA -925 tkr -716 tkr

Not 5 - Avskrivningar År 2014 År 2013
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar. Beräknat på anskaffningsvärdet. -2 219 tkr -1 937 tkr
SUMMA -2 219 tkr -1 937 tkr

Not 6 - Finansiella intäkter År 2014 År 2013
Ränta på bankmedel 6 tkr 11 tkr
SUMMA 6 tkr 11 tkr

Not 7 - Finansiella kostnader År 2014 År 2013
Ränta på anläggningstillgångar. Baserad på internränta -957 tkr -1 030 tkr
SUMMA -957 tkr -1 030 tkr

Noter till balansräkning – VA-verksamheten
Not 1 - Anläggningar, mark och byggnader År 2014 År 2013
Bokfört värde 1 januari 33 317 tkr 27 361 tkr
Årets anskaffningar 2 384 tkr 7 861 tkr
Avskrivningar -2 187 tkr -1 905 tkr
SUMMA 33 514 tkr 33 317 tkr

Not 2 - Inventarier År 2014 År 2013
Årets anskaffningar 332 tkr  
SUMMA 332 tkr 0 tkr

Not 3 - Bilar och transportmedel År 2014 År 2013
Bokfört värde 1 januari 251 tkr 282 tkr
Avskrivningar -32 tkr -31 tkr
SUMMA 219 tkr 251 tkr

Not 4 - Kassa och bank År 2014 År 2013
Bankmedel 690 tkr 776 tkr
SUMMA 690 tkr 776 tkr

Not 5 - Långfristiga skulder År 2014 År 2013
Lån för finansiering av materiella anläggningstillgångar 33 189 tkr 32 406 tkr
SUMMA 33 189 tkr 32 406 tkr

Not 6 - Kortfristiga skulder År 2014 År 2013
Leverantörsskulder 358 tkr 1 102 tkr
Interimsskulder 232 tkr 106 tkr
Avräkning gentemot kommunen 977 tkr 729 tkr
Övriga kortfristiga skulder  1 tkr
SUMMA 1 567 tkr 1 938 tkr
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Redovisningsprinciper
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det 
innebär att kommunens anskaffningskostnader för aktier i holdingbolaget har 
eliminerats mot bolagets eget kapital. Vid konsolideringen har proportionell metod 
använts vilket innebär att tillgångar, skulder, intäkter och kostnader tagits upp till 100 
procent. Detta motsvarar kommunens ägarandel i bolaget. Eliminering har gjorts av 
koncerninterna mellanhavanden som t ex hyror och VA-avgifter. Vid upprättandet av 
den sammanställda redovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit 
vägledande. Någon justering har dock inte gjorts för olikheter i avskrivningsprinciper.

I 2014 års bokföring och bokslut har den kommunala redovisningslagens 
bestämmelser i allt väsentligt tillämpats. Här regleras hur kommunens ekonomiska 
resultat och finansiella ställning ska redovisas i en resultaträkning, balansräkning 
samt kassaflödesanalys. För att beskriva kommunens interna redovisning används en 
drift- och investeringsredovisning. Dessutom ska kommunen upprätta en 
sammanställd redovisning. Denna utgörs av resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys för kommunen och de kommunala bolagen.

Poster i resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys har i förekommande fall 
justerats för föregående år med den tillämpning som gäller för räkenskapsåret.

Kommunens affärsverksamhet innefattar vatten- och avlopp samt 
renhållningsverksamheten. De båda är taxefinansierade. När det gäller 
renhållningskollektivet redovisas det i en s.k. resultatregleringsfond i det egna 
kapitalet för kommunen. När det gäller vatten- och avloppskollektivet, redovisas det 
årliga resultatet separat i enlighet med ”Lagen om allmänna vattentjänster SFS 
2006:412”. Detta innebär att verksamheten särredovisas både när det gäller det egna 
kapitalet men också upprättande av resultat- och balansräkningar. Allt för att en 
bedömning ska kunna ske om eventuellt överuttag. Anslutningsavgifterna redovisas i 
sin helhet som ett driftsbidrag och inte som investeringsbidrag. Detta eftersom 
kommunens fakturerade anslutningsavgifter inte uppgår till ett väsentligt belopp. 
Inga kommungemensamma kostnader har fördelats, dvs. vatten- och 
avloppskollektivet har inte betalt för exempelvis övergripande administration, växel 
och dyl.

Skatteintäkter – skatterna beräknas utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
prognoser.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till räkenskapsåret har i 
huvudsak skuldbokförts och belastat verksamhetsårets redovisning. När det gäller 
VA-verksamheten, samfaktureras VA och avfall och varje månad överförs den 
aktuella fordran till VA-verksamheten från kommunen. Reglering görs en gång per år.

Kundfordringar som inkommit efter årsskiftet men som avser räkenskapsåret har 
fordringsbokförts och tillgodoräknats årets redovisning. Har fordringarna inkommit 
under räkenskapsåret men är hänförliga till 2015 är dessa skuldbokförda och har inte 
påverkat årets resultat. Kundfordringar som är äldre än ett år betraktas som osäkra 
och har avskrivits i redovisningen. Dock kvarstår fordran mot den enskilde.
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Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt som betalas 2015 men avser 2014 har 
skuldbokförts. Arbetsgivaravgifterna har påverkat 2014 års resultat.

Semesterlöneskuld för outtagen semester och övertid har redovisats som kortfristig 
skuld. Förändringen mellan 2013 och 2014 har redovisats som kostnad/minskad 
kostnad i driftredovisningen för respektive nämnd.

Anläggningstillgångar och inventarier är upptagna till anskaffningsvärdet minskat 
med eventuella investeringsbidrag och avskrivningar. Med anläggningstillgång och 
inventarier avses objekt med en ekonomisk livslängd på minst tre år och med en total 
utgift på ett basbelopp (2014: 44 400 kronor) exklusive mervärdesskatt. 

Förråd har värderats enligt lägsta värdets princip.

Kapitalkostnader är den samlade benämningen på avskrivningar och intern ränta. 
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Internräntan har 2014 
uppgått till 2,5 procent. Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas 
anskaffningsvärden. Avskrivningar har beräknats enligt nominell metod. 
Avskrivningen påbörjas halvårsvis efter anskaffning.

AVSKRIVNINGSTIDER  
IT-investeringar; Datorer, servrar mm 3-5 år
Maskiner och inventarier 5-20 år
Fordon och andra transportmedel 5-10 år
Publika fastigheter 10-33 år
Fastigheter för affärsverksamhet 20-33 år
Markanläggningar 20-50 år

Amorteringar för upptagna och utlämnade lån för 2015 har redovisats som kortfristig 
skuld respektive fordran i 2014 års redovisning.

Pensionsförmåner intjänade 2014 (avseende inkomster upp till 7,5 basbelopp) 
kommer att betalas ut till de anställda under 2015. Dessa redovisas därför som en 
kortfristig skuld. Pensioner avseende inkomster över 7,5 basbelopp redovisas som 
avsättning. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, med 
undantag för garantipensioner som redovisas som avsättning. Ansvarsförbindelsen 
inkluderar löneskatt med 24,26 procent.

Löner för timanställdas tid och OB-ersättningar redovisas månaden efter utbetalning 
(perioden december 2013 – november 2014). Vilket avviker mot god 
redovisningssed.
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Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar - Fast och lös egendom som är avsedd för stadigvarande 
innehav. Fastigheter, fordon, maskiner är exempel på materiella 
anläggningstillgångar, medan aktier och andelar är finansiella anläggningstillgångar.

Avskrivningar - Avser planmässig värde nedsättning av anläggningstillgång.

Avsättningar - Ekonomiska förpliktelser som är säkra men ovissa till belopp eller till 
den tidpunkt då de ska infrias.

Balansräkning - Redovisar översiktlig sammanställning av tillgångar och eget kapital 
samt skulder. 

Eget kapital - Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder, d v s hur 
mycket av tillgångarna som finansierats av egna medel. 

Finansnetto - Redovisar skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader i 
resultaträkningen.

Interimspost - Fordran eller skuld mellan olika redovisningsår, se periodisering.

Internränta - Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) 
som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Kapitalkostnad - Är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna. 
Avser ersättning för det kapital som utnyttjas av nämnden. Kapitalkostnad består av 
avskrivning och intern ränta.

Kortfristiga skulder - Kortfristiga lån och skulder som förfaller till betalning inom ett 
år.

Kassaflödesanalys - Översiktlig sammanställning av hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet m.m. har bidragit till rörelsekapitalets förändring.

Likvida medel - Anger vilken betalningsberedskap som finns på kort sikt. Likvida 
medel består av kontanter och banktillgodohavanden.

Likviditet - Redovisar betalningsberedskap på kort sikt. 

Långfristiga lån - Skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare.

Nettoinvesteringar - Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm.

Nettokostnader - Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Nyckeltal - Mäter förhållandet mellan två storheter, exempelvis andelen eget kapital 
i procent av de totala tillgångarna (soliditet).

Omsättningstillgångar - Är summan av likvida medel, kortfristiga fordringar och 
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas i likvida medel.

Periodisering - Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna 
tillkommer eller förbrukas.

Resultaträkning - Översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet och hur den 
påverkat eget kapital.

Rörelsekapital - Är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
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Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.

Skattesats - Anger hur stor andel per intjänad hundralapp som ska erläggas i 
kommunalskatt.

Skatteunderlag - Totalsumman av kommunmedborgarnas beskattningsbara inkomst 
dividerat med 100.

Soliditet - Redovisar andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden av 
egenfinansiering av tillgångar.

Skuldsättningsgrad - Skulder dividerat med eget kapital.

Transfereringar – Avser bostadsbidrag, socialbidrag, bidrag till främmande 
inrättningar mm.
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Årsredovisning 2014 för Lekebergs kommun 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 
2014. Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en 
redovisning av det ekonomiska utfallet för 2014. 

Av kommunfullmäktige beslutade 26 mål har nämnder och styrelsen uppnått 10 
stycken, delvis uppnått 6, ej uppnått 4 och 6 har inte gått att följa upp. 

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 5,8 mkr för 2014. Fördelningen 
är att Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 3,5 mkr och holdingbolaget ett 
positivt utfall på 2,3 mkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2014

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Peter Warman Gustav Olofsson
tf. Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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1 2014 i ord 
 

1.1 Teknik- och serviceavdelningen 
Under året har utsortering av matavfall införts som en del i arbetet med att bli en mer 
miljövänlig kommun. Upphandling av mottagande av hushållsavfall har genomförts och 
kommunen har tecknat avtal med Tekniska verken i Linköping. Återbruk vid 
kommunens återvinningscentral har införts.  

Arbetet med energieffektivisering har fortsatt under året och insatser har gjorts på 
både transporter och lokaler. Resultatet av detta kommer redovisas under våren. 

Beslut om att miljödiplomera kommunens verksamheter togs under året och 
utbildning av chefer och miljöinspiratörer har påbörjats. Målsättningen är att nå fram 
till miljödiplomering under 2015. 

Under 2014 har framtagandet av en grönstrukturplan slutförts. Planen togs fram med 
hjälp av bidrag från Länsstyrelsen, s.k. LONA-bidrag. Planen ska vara ett underlag för 
beslut i den fysiska planeringen. 

Under året slutfördes arbetet med att ta fram översiktsplanen för Lekeberg. Beslut om 
antagande av översiktsplan (ÖP) fattades av kommunfullmäktige i juni 2014 

Lekeberg har fortsatt arbetet med kommunens vattendrag i enlighet med de mål som 
finns i miljömålsprogrammet och EU:s vattendirektiv. De åtgärder som genomförts har 
följts upp i syfte att kunna rapportera resultatet till berörda myndigheter samt 
säkerställa att rätt metoder används. Alla åtgärder genomförs i nära samarbete med 
markägarna. Under året upprättades också en ny skogsbruksplan. Det gjordes i 
huvudsak för att uppdatera planen efter både försäljning och köp av skog under 
tidigare år. Skogsbruket har bedrivits enligt planen i samarbete med upphandlade 
entreprenörer. 

1.1.1 Serviceenheten 

Fastighetsservice är indelat i två verksamhetsområden, vaktmästeri och lokalvård och 
utförs av Serviceenheten. Organisationen har under 2014 präglats av relativt stor 
personalomsättning, främst på vaktmästarsidan. Verksamheten har kunnat utföras 
med ett godtagbart resultat. Den yttre skötsel, som också är en del av Serviceenhetens 
ansvar, innebär skötsel av kommunens allmänningar, skogsområden samt offentliga 
platser, t ex torg, lekplatser och badplatser. Verksamheten har i huvudsak kunnat 
utföras enligt satta mål. Åtgärder som inte kunnat genomföras, bl a vissa 
röjningsarbeten i skogsmark och iordningsställande av promenadstråk, är planerade 
att istället utföras 2015.  

1.1.2 Måltidsenheten 

Under året har det skett flera förändringar inom medarbetsgruppen vilket medfört att 
nya medarbetare inom olika positioner har tillkommit. Verksamheten har framför allt 
arbetat med kvalitetsarbete i form av dels säkerhet av livsmedelsproduktion och dels 
utveckling av måltider och matsedel. Rutiner för mätning av matsvinn har införts likväl 
kompostering och återvinning av förpackningsmaterial och matavfall. I Hidinge 
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Skolrestaurang har förberedelser för uppstart av köket som numera är ett eget 
tillagningskök pågått.  

Medarbetarna inom Måltidsenheten har under hösten genomfört utbildning inom 
hygien, ergonomi och specialkost.  

1.1.3 Gator och vägar samt VA 

Under året har förlängning av Vallgatan skett samt utbyggnad  av Bergavägen mellan 
Porsgatan och Bergavägen samt övertagande av Golfgatan i Lanna. Det har också skett 
asfaltering av gång och cykelvägen mellan Korallvägen och Golfvägen. Ombyggnation 
av Sveagatan har börjat och beräknas vara klart våren 2015. 

Inom VA har projektering av projektet med att få vatten från Örebro kommun till 
Fjugesta inletts. Projektet Kvistbro omvandlingsområde har gjorts klart för 
upphandling, båda projekten har väckt arkeologernas intresse. VA-ledningsnät har 
utbyggts i Vallgatan, till ny förskola vid Berga vägen och övertagande av ledningsnät 
vid Lanna Hills har genomförts. 

1.2 Ekonomiavdelningen 
Ekonomiavdelningens huvudsakliga uppdrag är att: 

 Följa kommunkoncernens ekonomiska utveckling och bistå med allsidiga, 
korrekta och begripliga beslutsunderlag i syfte att säkerställa att 
kommunkoncernen utvecklas i linje med god ekonomisk hushållning. 

 Ansvara för att kommunens redovisning är tillförlitlig och sker enligt god 
redovisningssed, 

 Med ett objektivt synsätt, hög kompetens, tillgänglighet och en god förståelse 
för verksamheternas olika krav ge stöd till förvaltningarna inom det 
ekonomiadministrativa området. 

 
Ekonomiavdelningen har under året återbesatt förvaltningsekonomtjänsten, 
uppgraderat ekonomisystemet samt påbörjat införande av IT-stödet Stratsys.  
 
I samverkan med projektledare har ekonomiavdelningen fungerat som samordnare av 
ekonomirelaterade frågor i samband med bildandet av Sydnärkes IT-nämnd. I övrigt 
har ekonomiavdelningen fullföljt sina uppdrag inom mål- och budgetprocessen samt 
uppföljningen av mål- och ekonomin. 

1.3 Administrativa avdelningen 
Under 2014 har mycket hänt inom administrativa avdelningen. Under hösten fick 
avdelningen en ny chef, Gustav Olofsson. Det gjordes en genomlysning/utredning av 
avdelning vilket resulterade i att avdelningens övergripande uppdrag delvis 
förändrades men det innebar också att avdelningen organiserades om. Taxor- och 
avgiftshanteringen kring avfallsfrågor ska under våren flyttas över till det nystartade 
kommunalförbundet vilket innebar vissa personalförändringar. Under början av 2015 
kommer en kommunikatör samt en utredningssekreterare anställas som en 
konservens av genomlysningen samt för att öka måluppfyllelsen.   
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Ett stort arbete har också lagts ner på att lansera kommunens nya hemsida och 
intranät. Något som tagit mycket tid och resurser även inom andra förvaltningar men 
den tajta tidsplanen höll och lanseringen gick enligt plan i mitten december.  

Mycket arbete har också lagts ner kring växeln och Information Lekeberg där främst 
samarbetet med övriga Sydnärkekommuner har prioriterats. Detta har lett till växeln 
under året har kopplats ihop med dessa och att det nu finns möjlighet att täcka upp åt 
varandra i Sydnärke. Fortsatt utveckling av detta planeras under 2015. 

Internt pågår också ett arbete med att få upp svarsfrekvensen vilket bland annat görs 
genom att en del nya tekniska lösningar har installerats i växeln men mycket återstår 
fortfarande.  

Arbetet kring Platina och kommunens ärendehantering har varit prioriterat första 
halvåret. Utbildningar har genomförts för att få fler handläggare att använda systemet 
och förstå vilka rutiner som gäller. Arbetet har dock påverkats av att leverantören av 
Platina haft problem med att levererar den nya versionen av Platina som en del av 
planeringen har byggt på. Undre våren har alla nämnderna (KUB, VON, KS samt SYD-IT) 
övergått till digital möteshantering i form av Meetings. Det finns fortfarande mycket 
att göra för att få ärendeprocessen att fungera bättre.    

1.3.1 Kollektivtrafik och infrastruktur 

Kring kollektivtrafik så har två busshållsplatser vid motorvägen (vid Lanna) färdigställts. 
Arbete pågår också med att få Länstrafiken att komma vidare med MER-koll för den 
västa länsdelen och förhoppningen är att detta kommer ske i höst. Under första 
halvåret har också en åtgärdsvalstudie för väg 534 mellan Fjugesta och Kumla arbetats 
fram. Den handlar till viss del om kollektivtrafik då den berör hållplatser utmed den 
sträckan men i övrigt är det mer en infrastrukturfråga. 

Kommunen ihop med Regionförbundet har varit ute och tittat på lösningar för 
Brånstakorset, både ur en infrastruktur/trafiksäkerhetsperspektiv samt ett 
kollektivtrafikperspektiv vad gäller pendlarparkering för cykel och bil. Detta är dock 
bara på diskussionsstadiet än så länge.  

1.3.2 Näringsliv och företagande 

Lekebergs kommun har ökat från 92 till 52 plats på Svenskt näringslivs kommunranking 
och är numera länets bästa kommun. Svenskt Näringslivs har även i en rapport från 
februari avseende företagsamheten för Örebro län placerar sig Lekeberg i topp. 15,3 % 
av kommunens invånare klassas som företagsamma. Lekeberg toppar dessutom lista 
över flest företagsamma kvinnor och ungdomar. Under senare delen av hösten har 
arbetet med att planera en arbetsmarknadsmässa i början av 2015 dragits igång.  

1.3.3 Kris- och beredskapsfrågor 

Kring kris- och beredskapsfrågor har utbildningar hållits, dels stabschefsutbildning som 
den administrativa chefen har gått och dels kriskommunikationsutbildningar/övningar. 
Lekeberg har också deltagit i det kriskommunikationsnätverk som finns inom Örebro 
län. Likaså har Lekeberg under våren startat upp ett projektarbete tillsammans med 
Länsstyrelsen som handlar om sociala risker där ett antal träffar genomförts. 

Lekeberg har också from våren två Rakel-enheter i funktion för användning vid 
krissituationer.  
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1.4 Personalavdelningen 
Personalavdelningen har slutfört löneöversynsförhandlingar med tolv fackliga 
organisationer. Kostnaden för löneöversynen har hållits inom ramen för budget 2014. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning vars syfte var att bland annat förklara 
eventuella könsrelaterade löneskillnader. Samtliga löneskillnader har kunnat förklaras 
av andra faktorer än kön.  

Personalavdelningen har i samverkan med kommunens chefer och fackliga 
organisationer upprättat Organisationspolicy för Lekebergs kommun samt Policy för 
medarbetarskap och ledarskap i Lekebergs kommun, som har antagits av 
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. 

Mall för utvecklingssamtal samt lönesamtal har utarbetats och ska användas vid de 
strukturerade samtalen med samtliga anställda. 

I samverkan med projektledare har personalavdelningen fungerat som samordnare av 
personalrelaterade frågor i samband med bildandet av gemensam IT-nämnd i 
Sydnärke. 

Personalavdelningen har medverkat vid kommunens samtliga chefsrekryteringar samt 
även deltigit i rekryteringsarbetet vid tillsättning av vissa specialistfunktioner. 

Utbildningsplan har upprättats för nya chefer i kommunen. Utbildningstillfällen 
planeras att genomföras under ett helt kalenderår och ska genomföras årligen. 
Utbildningarna riktas i första hand till nya chefer, men redan anställda chefer bjuds in 
att delta. 

Personalchef är ställföreträdare för kommundirektören och har vid 
kommundirektörens ledigheter under året vikarierat. Vidare är personalchefen 
ansvarig för kommunens lokalförsörjningsgrupp. 

1.4.1 Folkhälsoenheten 

Verksamheten har i stora drag bedrivits i enlighet med gällande verksamhetsplan, 
d.v.s. med fokus på barn och unga samt äldre inom målområdena:  

 Delaktighet och inflytande 

 Trygga uppväxtvillkor 

 Psykisk hälsa och måluppfyllelse 

 ANDT 

 Fyra hörnpelare för ett hälsosamt åldrande 

 Samverkan med civilsamhälle 

Utöver insatser inom ovanstående områden har folkhälsoenheten deltagit i samtliga 
lokala och länsdelsgemensamma folkhälsoforum. Enheten har också initierat och 
deltagit i ett flertal övriga nätverksträffar med koppling till folkhälsa, samt anordnat en 
länsdelskonferens med fokus på barn och unga och ett länsdelsgemensamt 
äldreseminarium.  

I början av verksamhetsåret har fokus fortsatt legat på att etablera kontakter och 
skapa relationer med nyckelpersoner i de olika kommunerna, samt lära känna 
organisationerna och deras förutsättningar.  
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Under året har detta resulterat i att enheten i samverkan med övriga avtalsparter 
bedrivit insatser i samtliga kommuner och inom samtliga målområden. 
Folkhälsoenheten har börjat efterfrågas av övriga verksamheter i relevanta frågor, och 
kontaktas också av övriga aktörer inom området för diskussioner kring samverkan.  

Personalmässigt har en projektanställning inom ANDT avslutats i januari, medan en ny 
projektledartjänst inom ANDT tillsattes i april för medel beviljade från 
Folkhälsomyndigheten. Det har skett ett rollskifte mellan strateg och 
folkhälsopedagog, samtliga tre tjänster är nu bemannade tills vidare, likaså har en 
extra resurs tillsatts med fokus på barn och unga från september 2014-december 
2015.  

1.4.2 Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenhetens (AME) huvuduppdrag är att arbeta för en minskad 
arbetslöshet i kommunen, där ungdomarna är en prioriterad grupp. 

FINSAM projektet ”Projekt Samverkan” har två mål. Ett är att kunna erbjuda 
arbetsplatser av mer administrativ art. Projektet har hittills haft 19 deltagare. Det 
andra målet är att kunna bygga upp en rehabiliteringskedja mellan alla aktörer som 
ingår i Finsam (Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget). 
Projektet har förlängts och kommer att pågå till 30/11 2015. 

Jobb- och praktikcenter (JoP) är AME praktiska avdelning där deltagare genomför 
arbetsträningar, arbetsprövningar och andra sysselsättningsåtgärder som 
försörjningsstöd samt arbetsförmedling efterfrågar.  

På Passagen arbetar AME med matchning och jobbsökande. Ett avtal med 
Arbetsförmedlingen är skrivet på 20 platser inom jobbcoaching för ungdomar. Detta 
innebär att AME:s möjligheter att också fortsättningsvis arbeta med ungdomar som 
inte har försörjningsstöd är goda. Det är via Passagen de flesta kontakter med företag 
sker. 

Under hösten genomfördes en temavecka där AME hade bjudit in bl.a. föreläsare, 
utbildare, företag, fackförbund och studie- och yrkesvägledare. 

Under våren har en av arbetsmarknadshandledarna genomgått en utbildning i 
arbetsförmågebedömning. AME kan numer genomföra professionella 
arbetsförmågebedömningar. 

Under 2015 var 94 inskrivna på AME. Av 52 avslutade ärenden har 21 gått till arbete 
och 8 till studier. Detta gör att 53 % av de som avslutats 2015 har gått vidare till arbete 
eller studier. I december 2014 var arbetslösheten bland ungdomar 14,9 % i Lekebergs 
kommun. I Örebro län är siffran 15,7 % och för Riket ligger ungdomsarbetslösheten på 
14,8 %. 

Under våren organiserades feriepraktiken och genomfördes under sommaren. Antalet 
ungdomar som beretts feriepraktikplatser har i år varit 75 ungdomar. Nytt för i år är 
att 4 ensamkommande flyktingbarn har genomfört feriepraktik. 
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2 Måluppfyllelse 2014 
Kommunstyrelsen har satt upp 18 mål för 2014 med tillhörande indikatorer och 
målvärden.  

Av kommunstyrelsens 18 mål bedömer kommunstyrelseförvaltningen att 9 kommer 
uppnås, 2 delvis uppnås och 6 inte uppnås. 

Observera att ett mål saknas då underlag saknas för att kunna göra en bedömning.  

 

Måluppfyllelse - Utfall 

 - Uppnådda 9 

 – Delvis uppnådda 2 

 - Ej uppnådda 6 
 

2.1 Redovisning och prognos för mål  
Andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon eller e-post har ökat 

Utfall för nämndmålet 2014: Målet uppnås inte.  
Bemötandet har förbättrats och når nästan målvärdena medan övriga 
indikatorer inte når de uppsatta målen.  

 

Indikator: Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare via telefon 
Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
Miljö och hälsa: 67 % 
Gator och vägar: 17 % 
Bygglov: 33 % 
Kommunledning - 

70 % 
70 % 
70 % 
- 

17 % 
17 % 
50 % 
50 % 

Kommentar: Resultat har försämrats trots omfattande fokus på detta under 2014. 
Ytterligare insatser har planerats under 2015.    
Indikator: Andelen som fått svar på e-post inom 2 dygn. 
Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
Miljö och hälsa: 67 % 
Gator och vägar: 99 % 
Bygglov: 67 % 
Kommunledning - 

100 % 
100 % 
100 % 
- 

100 % 
67 % 
32 % 
100 % 

Kommentar: Mer arbete krävs kring e-posten, nya rutiner är underframtagande under 

2015.  
Indikator: Andelen som uppfattar att de får ett gott bemötande ska öka (telefoni) 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
Miljö och hälsa: 75 % 
Gator och vägar: 0 % 
Bygglov: 100 % 

100 % 
100 % 
100 % 

100 % 
100 % 
67 % 

Kommentar: En förbättring för alla utom bygglov.  
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Antalet e-tjänster har ökat 

Utfall för nämndmålet 2014: Uppnås ej 
 

Indikator: Antalet av de 38 e-tjänster som SKL definierat som är införda 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
0 12 0 

Kommentar: I väntan på att samarbetet kring e-tjänster och driften av dessa i länet 
ska ta fart är det paus på utvecklandet av e-tjänster. Krafttag är nödvändiga för att 
få fart på arbetet med e-tjänster.  

 

Sammanträdesprocessen är digitaliserad 

Utfall för nämndmålet 2014: Uppnått 
 

Indikator: Digitalt utskick via Meetings/Platina till KSAU 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
Ej infört Infört Infört 

Kommentar: Alla nämnder, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige är 
digitaliserad.  

 

Andelen av kommunens bilar som är klassade som miljöbilar 

Utfall för nämndmålet 2014: Ej uppnått 
 

Indikator: Andelen av kommunens bilar som är klassade som miljöbilar 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
53 % 65 % 48 % 

Kommentar: Andelen miljöbilar har minskat pga. ändrade regler för vad som klassas 
som miljöbil. Vårt faktiska fordonsinnehav av totalt 40 bilar: 4 elbilar, 1 hybrid, 14 
etanoldrivna, 21 dieseldrivna. 

 

Gemensam IT-nämnd och förvaltning i Sydnärke är implementerad 

Utfall för nämndmålet 2014: Uppnått 
 

Indikator: Gemensam IT-nämnd och förvaltning i Sydnärke är implementerad 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
Ej införd Införd Infört 

Kommentar: IT-nämnden är införd 

 

 

180



 

 2015-03-11 10 (15) 

  DNR: KS 14-259 

 

Sjukfrånvaron har inte ökat 

Utfall för nämndmålet 2014: Uppnås 
 

Indikator: Sjukfrånvaron 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
5,13 % 5,13 % 4,92 %  

Kommentar: Satsning på ledarutbildning. Strukturerade utvecklingssamtal har genomförts 
med samtliga anställda. 

 

Det finns ett bra företagsklimat i kommunen 

Utfall för nämndmålet 2014: Uppnås 
 

Indikator: Företagens upplevelse av kommunens service till företagen 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
3,25  3,5 3,8 

Kommentar: Målvärdet överträffades med råge. 

 

Det finns bra Tele- och IT-nät för företag i kommunen 

Utfall för nämndmålet 2014: Uppnås ej 
 

Indikator: Företagens upplevelse av kommunens service – Tele och IT 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
3,46  3,5 3,14 

Kommentar: Utfallet har försämrats.  

 

Antalet företag med mer än en anställd har ökat 

Utfall för nämndmålet 2014: Målet uppnås 
 

Indikator: Antal företag i kommunen med mer än en anställd 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
192 200 209 

Kommentar: Målvärdet slås med god marginal.   
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Antalet personer som åker kollektivt har ökat 

Utfall för nämndmålet 2014: Saknas - 
Indikator: Antalet resor på linje 513 Svartå-Mullhyttan-Fjugesta-Örebro 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
171 275 175 000 Saknas 

Kommentar: Länstrafiken har inte lyckats leverera något underlag.  

 

Det finns bra gång-, cykel- och bilvägar i kommunen 

Utfall för nämndmålet 2014: Uppnås ej 
 

Indikator: Nöjdhet med gator och vägar (skala 1-100) 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
Saknas 53 (rikssnitt 2013) 47 

Kommentar: Målvärdet nås ej 

Indikator: Nöjdhet med gång- och cykelvägar (skala 1-100) 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
Saknas 53 (rikssnitt) 42 

Kommentar: Målvärdet nås ej 

 

Svinnet i kommunens VA-system har minskat 

Utfall för nämndmålet 2014: Målet uppnås ej 
 

Indikator: Svinnet i VA-systemet 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
30 % 25 % 30 % 

Kommentar: Utfallet för 2014 är en uppskattning. På grund av systembyte går det inte att få 
fram exakta siffror i dagsläget. Under januari drabbades kommunen av en stor läcka som 
påverkar måluppfyllelsen negativt. 

 

Antalet mindre orter med bredbandsuppkoppling (fiber) har ökat 

Utfall för nämndmålet 2014: Målet uppnås delvis 
 

Indikator: Andelen med tillgång till bredband via fiber 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
26 % 30 % 28 % 

Kommentar: Målvärdet nås ej 

Indikator: Kartläggning av mobiltelefon täckning i kommunen  
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Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
Ej genomförd Genomförd Genomförd 

Kommentar: Täckningen har mäts och medborgarna kan via kommunens hemsida nu själv se 
täckningen i hela kommunen.   

 

Utbudet av hyreslägenheter i kommunen har ökat 

Utfall för nämndmålet 2014: 
 

Indikator: Nyproduktion av lägenheter 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
0 15 16 

Kommentar: Lebo har under året färdigställt 16 nya lägenheter.  

 

Det finns lediga byggklara tomter 

Utfall för nämndmålet 2014: Målet uppnås 
 

Indikator: Antalet lediga tomter 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
Mullhyttan: 4 

Fjugesta: 12 (+24 
privat) 

Lanna: 0 
kommunala, (+41 
privatägda) 

Det finns lediga 
byggklara tomter 

Det finns lediga byggklara tomter 

Kommentar: Det finns lediga privata tomter i Lanna. Arbetet med att exploatera nya 
kommunala tomter i Lanna - Hidinge pågår. Byggklara kommunala tomter finns i Fjugesta och 
Mullhyttan. 

 

Lekebergs kommun har ökat sitt invånarantal 

Utfall för nämndmålet 2014: Målet uppnås 
 

Indikator: Antal kommuninvånare 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
7 298 invånare 7 330 invånare 7 363 invånare 

Kommentar: Målvärdet överträffas med 33 invånare 
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Arbetslösheten hos ungdomar i Lekebergs kommun har minskat 

Utfall för nämndmålet 2014: Målet uppnås 
 

Indikator: Andelen arbetslösa ungdomar 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
16,7 % 16,0 % 14,9 % (dec 2014) 

Kommentar: Under 2015 har Projekt Samverkan (FINSAM) möjliggjort administrativa 
arbetsuppgifter för deltagarna, vilket gjort att AME kunnat möta upp effektivare mot 
individers behov och ge förbättrade förutsättningar i deras väg mot arbete.  

 

Lekebergs kommun erbjuder en väl sammansatt och medveten måltid, tillagad från grunden 

Utfall för nämndmålet 2014: Målet uppnås delvis 

 

 

Indikator: Andelen ekologisk mat 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
9 % 25 % 25,1 % 

Kommentar: Målvärdet uppnås 

Indikator: Nöjdheten på Särskilt boende med maten 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 
Saknas 76 % (rikssnitt) 65 % 

Kommentar: 65 % av boende på särskilt boende är mycket nöjda/ganska nöjda med maten 
enligt Socialstyrelsen undersökning ”Vad tycker de äldre om äldrevården?” Förändringar har 
gjorts av matsedeln under året för att den ska upplevas som mer tilltalande för den 
kundkategori som bor på särskilt boende och matråd har även genomförts för att synpunkter 
på maten ska kunna uppmärksammas.  
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3 Ekonomiskt resultat  
DRIFTREDOVISNING     Budget 

  Budget 2014 Utfall 2014 avvikelse 

Kommunledning 12 946 tkr 10 798 tkr 2 148 tkr 

Varav anslaget för oförutsett 3 146 tkr 970 tkr 2 176 tkr 

Administrativa avdelningen 11 443 tkr 11 404 tkr 39 tkr 

Ekonomiavdelningen 12 797 tkr 12 453 tkr 344 tkr 

Teknik- & serviceavdelningen 21 546 tkr 22 839 tkr - 1 293 tkr 

Personalavdelningen 7 511 tkr 7 353 tkr 158 tkr 

KOMMUNSTYRELSEN 66 243 tkr 64 847 tkr 1 396 tkr 

        

      Budget 

  Budget 2014 Utfall 2014 avvikelse 

Sydnärkes IT-nämnd 4 007 tkr 3 999 tkr 8 tkr 

VA-verksamheten 1 776 tkr 1 865 tkr -89 tkr 

3.1 Kommunstyrelsen  
Totalt gör kommunstyrelsen ett överskott på 1 396 tkr. 

3.1.1 Kommunledning 

Årets resultat för kommunstyrelse och kommunfullmäktige uppgår till 1 396 tkr. Det 
var endast teknik- och serviceavdelningen som visade ett underskott om 1 293 tkr. 

Kommunledningen uppvisar det största överskottet om 2 148 tkr, vilket beror på att de 
oförutsedda kostnaderna lämnar ett överskott om 2 176 tkr. När det gäller fysisk- och 
tekniskplanering som också finns budgeterad under kommunledningen, så lämnar 
denna ett underskott om ca 400 tkr och detsamma gäller kommunens 
försäkringspremier som visar ett underskott om 100 tkr. Telefonikostnaderna lämnar 
ett överskott om 200 tkr till följd av minskade kostnader i samband av växelbyte. 
Kommunledningens administration, marknadsföring lämnar överskott om vardera ca 
100 tkr. 

Utfallet stämmer ganska väl överrens med den prognos som gjordes i oktober och det 
är egentligen bara VA-verksamheten som drabbades av något högre tjänstköp än 
beräknat. 

3.1.2 Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningen redovisar totalt ett budgetöverskott om 344 tkr. 

Under ekonomiavdelningen finns numera miljö- respektive byggnämnd budgeterade 
och de lämnar ett överskott vid årets slut, vilket till stor del beror på att avgiften till 
nämnden är mindre än budgeterat samt reglerades respektive nämnds resultat förra 
året i år. 

Inköp av Stratsys som är ett IT-stöd för att förbättra och förenkla processerna av 
planering och uppföljning kopplat till organisationens målstyrning (MER-plan). Inköpet 
har indirekt finansierats av andra positiva budgetposter. Leader projektet har inte 
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ianspråktagit årets anslag i och med att verksamheten har fullföljt arbetet med att 
slutföra alla tidigare projekt som delfinansierats av bl.a. Lekebergs kommun. 
Räddningstjänstens pensionskostnad har varit lägre än förväntat varvid ett 
budgetöverskott redovisas. Däremot har kostnader i samband med införande av 
elektronisk internfakturering samt uppgradering av behörighetssystem i faktura- och 
ekonomisystem att medföra ett budgetöverskridande. 

3.1.3 Administrativa avdelningen 

Administrativa avdelningen lämnar ett överskott om 40 tkr, vilket till största delen 
beror på att partiernas utbildningsmedel inte använts fullt ut.  

3.1.4 Teknik- och serviceavdelningen 

Avdelningen har haft en vakant halvtidstjänst som teknisk chef. En trainee som 
utredare har varit anställd i projektform under året. Teknisk administration där de 
flesta personalkostnader finns budgeterade visar ändå ett överskott om 500 tkr. 

Under avdelningen finns en rad verksamheter däribland fastighetsskötseln som 
drabbats av mycket sjukskrivningar, vilket betingat högre personalkostnader än 
budgeterat. Verksamheten visar därför ett underskott om 180 tkr. 

Avfallsverksamheten är den verksamhet som lämnar det största underskottet närmare 
1 200 tkr. Det beror på att kommunen infört utsortering av matavfall, vilket medfört 
ökade kostnader i information och marknadsföring. Ökad förbrännings och 
transportkostnad och kostnader för inventering av kommunens deponier. 

Måltidsverksamheten visar också ett underskott om 500 tkr, vilket beror på ökade 
livsmedelskostnader. Verksamhetens budget har till 2015 kompenserats med 300 tkr, 
vilket borde leda till ett något mer neutralt utfall. 

Kostnaderna för gator och vägar har under året varit relativt låg på grund av det milda 
vädret och det låga antalet snöfall. Detta gör att verksamheten lämnar ett överskott 
om 100 tkr. 

3.1.5 Personalavdelningen 

Den fackliga verksamheten har flera år i rad lämnat ett överskott och detsamma gäller 
2014, då verksamheten lämnar ett överskott om 100 tkr. Dessutom har avdelningen 
haft 150 tkr lägre personalkostnader än budgeterat, vilket beror på föräldraledig 
personal och att utrymme inte funnits för projekt och utbildning.  

3.1.6 Sydnärkes IT-nämnd 

Sydnärkes IT-nämnd lämnar en egen verksamhetsberättelse, men för Lekebergs del 
resulterade 2014 i ett underskott om 75 tkr. Detta beror till största delen på att 
övertagandet av Sydnärkes IT-nämnd har medfört vissa engångskostnader. För övrigt 
har en hel del satsningar gjorts för att lägga grunden för den nya gemensamma IT-
plattformen. 

3.1.7 VA-verksamheten 

VA-verksamheten uppvisar ett underskott om 90 tkr, vilket kan härledas till att 
verksamheten haft något högre kostnader än normalt för tjänsteköp.  
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Kultur- och bildningsnämndens 
verksamhetsberättelse 2014 
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1 2014 i ord 

1.1 Övergripande 
Verksamheterna inom Kultur- och bildning utvecklas positivt och fler av målen har 
uppnåtts. Det har varit starkt fokus på måluppfyllelse i utvecklingsprocesserna som 
pågått under året.  

1.2 Förskola 
Under året har förskolorna arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
och pedagogisk dokumentation. Arbetslagsledarna från förskolor i kommunen har 
träffats regelbundet för att diskutera sitt arbete som en del i utvecklingsarbetet kring 
kvalitet. Träffarna har betytt att likvärdigheten i förskolan har ökat och att det nu finns 
utrymme för gemensamma reflektioner. 

Förskolecheferna har utvecklat och processat sin vision ”den bästa förskolan i Sverige” 
för att få en grund att stå på och ett gemensamt strategiskt mål. Under året har 
kompetensutvecklings insatser genomförts bl.a. Småbarnspedagogik, PIM, ICDP, Teknik 
och Digitala verktyg i förskolan. Antalet lärplattor har ökat så att det nu finns en på varje 
avdelning. Verksamheten har arbetat fram handlingsplan för kvalitetsarbete, 
utvecklingssamtal och för barn med flera språk. Kultur- och bildningsnämnden har 
beslutat om en revidering av ”Taxor och regler för förskola”. 

Vidare har förskolan arbetat med att utveckla organisationen av Barnteam och 
Barnhälsoteam. Barnteamet består av specialpedagog, två kuratorer och tre 
förskolechefer. Teamet träffas regelbundet för att ta upp ärenden, kompetensutveckling 
och hälsoförebyggande arbete. Under året har specialpedgogtjänsten utökats från 75 % 
till 100 %. Barnhälsoteamet består av förskolechefer, specialpedagog, kurator, psykolog, 
BVC sköterska, barnläkare och socialsekreterare. Teamet följer ”Riktlinjer för 
barnhälsoteam i Örebro län”, med syfte att samverka kring alla barns hälsa 0-6 år i 
Lekebergs kommun. 

Byggnation av en ny förskola i Fjugesta med tre avdelningar har pågått under året och 
beräknas vara klar i mars 2015.  

Kostnader för barn i behov är högre än budgeterat, då behovet av stöd har ökat för 
enskilda barn. Omsorgen på obekväma tider har ett konstant behov av omsorg på 60 % 
tjänst. Förskolans budget landade i ett underskott på några förskolor. För att komma i 
balans har några tjänster vakanthållits, då antalet placerade barn och barntimmar 
sjunkit. Detta har inte medfört några uppsägningar utan har lösts genom att inte tillsätta 
tjänstledigheter. Många rekryteringsprocesser har genomförts under året, då personal 
har slutat eller gått på föräldraledighet. Flera nyrekryteringar av förskollärare har gjorts 
där förvaltningen varit tvungna att sätta högre lön än beräknat, vilket har medfört ökade 
lönekostnader.  

 

1.3 Skola  
Utvecklingsarbetet i skolan har stort fokus på ökad måluppfyllelse. En positiv utveckling 
där resultaten i årskurs tre och sex ökat. Även årskurs 7-9 har bättre resultat sett till 
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andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och därmed uppnår 
behörighet för yrkesförberedande program – detta trots att meritvärdet sjunkit.  

Många pedagogiska utvecklingsprocesser pågår som till exempel karriärtjänster och 
matematiklyftet som initierats på statlig nivå, vilka förvaltningen valt att organisera 
kommunövergripande. En annan kommunövergripande satsning är ICDP (vägledanden 
samtal) där ett antal vägledare har utbildats.  

I förvaltningen pågår utveckling av elevhälsoarbetet för att skapa bättre förutsättningar 
för alla elever att nå maximal utveckling. Utifrån förändringar i Skollagen har den lokala 
elevhälsan förstärkts. 

Ombyggnad/nybyggnationen av Hidinge skola har pågått hela året. Till hösten 2015 
beräknas skolan vara helt färdigbyggd.  

Ett arbete med förändring av ledningsorganisationen för skolan har pågått hela året och 
beräknas vara på plats fullt ut under våren 2015. När omorganisationen är klar innebär 
det en förstärkning. 

Under 2014 har 12 ungdomar varit aktuella för kommunens informationsansvar 
(Aktivitetsansvar från 1 jan 2015). Av dessa 12 har 8 varit pojkar och 4 flickor.  

På introduktionsprogrammet har elevantalet varierat mellan 10-12 elever. All 
undervisning och praktik är individanpassad. 

Kommunens vuxenutbildning är svårprognostiserad då antalet sökande ständigt 
varierar. Sökandetrycket för utbildningar inom yrkesvux var stort under året. Det låg på 
en högre nivå än de statsbidrag kommunen erhållit.  

 

 

1.4 Barn och familjeavdelningen: 
Ett aktivt arbete har under året gjorts för att anpassa organisationen utifrån rådande 
uppdrag och lagstiftning. Det har, utifrån förändrad lagstiftning och ändrade 
förutsättningar, varit nödvändigt att göra en översyn och en fördelning av vad som varit, 
och är socialtjänstens arbete och ansvar, liksom barn- och elevhälsans arbete inom det 
som tidigare benämnts som ”stödteam”. Detta har inneburit att olika yrkeskompetenser 
har knutits till antingen socialtjänstens insats- och råd & stöd arbete eller till förskolan 
och skolans förebyggande och främjande arbete.  

Uppdraget för barn- och elevhälsan har renodlats för att verka mot förskola och skola 
och den centrala elevhälsan har flyttat ut från tidigare lokaler på Bergsgatan till den 
dagliga verksamheten i skolans lokaler. Under höstterminen 2014 påbörjades arbetet i 
den lokala elevhälsan på respektive skola och det finns en fortsatt planering för 
utvecklingsarbetet under 2015 där elevhälsan ska utvecklas till att aktivt och i det 
dagliga finnas med i arbetet mot en ökad måluppfyllelse.   

Arbetet inom familjecentralen fortsätter att utvecklas tillsammans med våra 
samverkanspartner, Capio vårdcentral och Svenska kyrkan.  Antalet besökare har under 
året ökat och verksamheten har en noggrann planering med en god struktur. Bland 
annat har flera föreläsningar hållits utifrån viktiga teman som Barns språkutveckling och 
Den tidiga anknytningen. Stort intresse har funnits från föräldrar att delta vid dessa 
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tillfällen.  Ett generellt föräldrastöd som når många är en angelägen och viktigt 
förebyggande insats där fortsatt målsättning är att samlokalisera de berörda 
verksamheterna samt att i framtiden ha större omfattning av öppethållande. 
Avtal har under året tecknats med Migrationsverket angående mottagandet av 
ensamkommande barn och unga. De första ungdomarna anvisades kommunen i januari. 
Av de unga vi tagit emot är en av dem familjehemsplacerad och övriga placerade på 
boendet Sandlyckan i Laxå. Ett aktivt arbete pågår i slutet av 2014 för att skapa 
förutsättningar att starta upp ett mottagande och boende inom kommunen.  

Antalet orosanmälningar till socialtjänsten var under året högt jämfört med tidigare år. 
Flera pågående ärenden och utredningar rör komplexa familjesituationer och kräver 
omfattande arbete och insatser. Socialsekreterarna inom Barn- och familj har en pressad 
och krävande arbetssituation.  Det har funnits anledning att fundera över hur det 
löpande arbetet är organiserat och om de rutiner som finns är tillräckliga och utifrån det 
gjordes i oktober en omfattande genomlysning av verksamheten av ett konsultföretag. 
Genomlysningen visade att det finns brister och stort behov av utveckling när det gäller 
såväl styrning och ledning som i det dagliga arbetet där det saknas flera arbetsrutiner 
och där stora behov finns att utveckla kvalitetssäkrade arbetsformer. Utifrån 
genomlysningen planeras ett fortsatt viktigt utvecklingsarbete som på flera sätt 
involverar kommunens socialtjänst i sin helhet.  

 

1.5 Kultur och fritid 
 

Avdelningens verksamhet har dominerats av löpande service på biblioteket, kultur- och 
fritidsområdet, kontinuerligt utvecklingsarbetet och utökat samarbete med föreningar 
och andra aktörer lokalt och regionalt. En utredning om utveckling av ett ”Kulturhus” 
och konsthall har påbörjats. Förbättringsåtgärder på vissa anläggningar (motionsspår, 
bad mm) har genomförts och planering av nästa spontanidrottsplats i Hidinge-Lanna 
påbörjades. Utarbetande av ett Kulturmiljöprogram för Lekeberg inleddes med bidrag 
från Länsstyrelsen. Ett förslag till revidering/uppdatering av kommunens bidragsregler 
utarbetades. Därutöver har bl a två nya Turistserviceplatser (TSP) etablerats och 
distributionsservice av turistmaterial påbörjats. KomTek och Naturskolan bildade en 
enhet med arbetsledare/-pedagog och utökad verksamhet för olika målgrupper. 
Biblioteket har ökat besöksantalet, inrättat en låneautomat och avslutade läsprojektet 
Berätta-Leka-Läsa för stimulans av/föräldrarnas engagemang i barns (1-3 år) läsning med 
öppet hus, utställning mm. Ett konstpedagogiskt projekt - ”Det offentliga rummet” - 
genomfördes för samtliga förskoleklassbarn i kommunen. Dessutom anordnades den 
första jurerade konstutställningen – ”Höstsalong” - i Lekeberg med bidrag från 
verksamma i kommunen. Arrangemanget genomfördes i samarbete med nybildade 
Referensgruppen för konst i Lekeberg och lockade en stor publik. En utbyggnad av nya 
cykelleder/-banor (MTB, regionala mil, lokala 6 km) har genomförts och arbete med ny 
idrottshall i Hidinge påbörjades. Området vid Badgruvan fick en handikappanpassad 
gångväg runt kalkbrottet och tre nya grill/sittplatser, eluttag och informationstavla. En 
referensgrupp för Komtek med representanter från lokala näringslivet, Örebro 
Universitet och kommunen bildades under hösten.  
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2 Måluppfyllelse 2014 
Kommentar kring måluppfyllelsen 2014 

 6 mål 

 2 mål 
 1 mål 

2.1 Redovisning och prognos för mål  
Nämndmål: Kommunens barnomsorg är tillgänglig för alla och håller en hög 
pedagogisk niv. 

Utfall för nämndmålet 2014:     
Indikator: Andelen personal i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

58,5 % 65 % 60% 

Kommentar:  

Indikator: Nöjdhet med förskolan (på en skala mellan 1-100) 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

Saknas 70 (rikssnitt) saknas 

Kommentar: Trots rekryteringsprocesser har inte förvaltningen lyckats komma upp i 
målvärdet, då flera utbildade förskollärare sagt upp sig. 

Utfall på nöjdhet saknas då ingen enkät är gjord. 

 

 

Nämndmål: Måluppfyllelsen inom skolan har ökat 

Utfall för nämndmålet 2014: 
 

Indikator: Elever i åk. 3 som klarat alla (nationella) ämnesproven 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

75 %   80 % 92,7% 

 

Indikator: Andelen elever i åk 6 som når kraven på de nationella proven 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

90 % 91 % 86% * 
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Kommentar: *Vid endast ett delprov i engelska var resultatet 86%, i alla övriga prov 
är resultatet 96-100%.  

Indikator: Elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

72,7 % 78 % 74,7% 

Kommentar: 

”Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen” (SIRIS): 74,7% 

Operativt mål (matematiksatsningen, PISA 2015):  
Andelen elever som i åk 6 och 9 uppnår betyget A-C ska öka årligen 
25,4% har uppnått slutbetygen C-A i matematik, vilket är en höjning på 4,4% från 
tidigare läsår.   

Indikator: Meritvärdet 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

208 210 201,8 

Kommentar: Lekebergsskolan 7-9 har tappat från föregående läsår då meritvärdet 
var 207,6. I jämförelse med länet ligger Lekebergsskolan 7-9 på sjätte plats. Dock har 
skolans resultat förbättrats vad gäller andelen elever som uppnår behörighet för 
yrkesförberedande program samt andelen elever som uppnått målen i alla ämnen. 

Indikator: Behöriga till nationellt program  

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

90 % 92 %  92% 

Kommentar: Lekebergs kommun har bäst restultat i jämförelse med länets 
kommuner vad gäller andelen behöriga till yrkesförberedande program (den lägsta 
behörigheten för de olika nationella programmen). Skolverkets jämförelsetal, 
januari 2015. 

 

 

Nämndmål: Alla ungdomar som är aktuella enligt det kommunala 
informationsansvaret stöds till meningsfull sysselsättning. 

Utfall för nämndmålet 2014: 
 

Indikator: Alla ungdomar mellan 16-20 år som saknar sysselsättning kontaktas och 
erbjuds ett samtal. 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

Saknas 100 % 100% 
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Kommentar: Under 2014 har 12 ungdomar varit aktuella för Kommunens 
informationsansvar (Aktivitetsansvar från 1 jan 2015). Av dessa 12 har 8 varit pojkar 
och 4 flickor. Alla har blivit kontaktade och erbjudits samtal. 

 

Nämndmål: Barn- och familjeavdelningen arbetar förebyggande och stödjande 

Utfall för nämndmålet 2014: 
 

Indikator: Andelen ej återaktualiserade barn- och unga 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

0-12 år: 80 % 

13-20 år: 83 % 

90 % 

90 %                  94%                                                              

78 %    

Kommentar: När det gäller andelen ej återaktualiserade barn- och unga så är siffran 
positiv gällande den äldre åldersgruppen men det finns arbete att göra då det gäller 
de yngre.  Det är viktigt att eftersträva att tidiga insatser har positiv effekt och se 
över det följder som en utredning får. Socialtjänstens förebyggande och främjande 
arbete måste fortsatt stärkas. 

Indikator: Utredningstid för barn och ungdom 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

67 dagar 60 dagar 117 dagar 

Kommentar: Utifrån tidigare mätningar har det satts ett positivt målvärde som långt 
ifrån uppnås. En pressad situation för socialsekreterarna med ett ökat antal 
orosanmälningar leder till hög arbetsbelastning och små förutsättningar till korta 
handläggningstider.  

 

Nämndmål: Biblioteket är ett nav i ett Kulturhus för alla. 

Utfall för nämndmålet 2014: 
 

Indikator: Öka antalet besök på biblioteket/kulturhuset 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

33 668 35 000 43 629 

Kommentar: 

Indikator: Öppettider på biblioteket utöver ”kontorstid” (08-17 vardagar)   

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

2 timmar/v 4 timmar/v 2 timmar/v 

Kommentar: 

 

Nämndmål: Utbudet av kulturevenemang i kommunen har ökat 
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Utfall för nämndmålet 2014: 
 

Indikator: Antalet konstutställningar, föreläsningar m.m. med kommunalt 
stöd/samarbete 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

40 45 60 

Kommentar: 

Indikator: Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

Saknas 60 (rikssnitt)  

Kommentar: 

 

Nämndmål: Kommunens aktiviteter/evenemang bedrivs i anläggningar som är 
tillgängliga för alla kommunens medborgare. 

Utfall för nämndmålet 2014: 
 

Indikator: Kartläggning av anläggningars tillgänglighet för funktionshindrade 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

Ej genomförd Genomförd Påbörjad 

Kommentar: Konkreta tillgänglighetsanpassningar av vissa anläggningar (bad, 
idrottshall mm) och media har genomförts. Kartläggning av samtliga anläggningar 
mm har endast påbörjats.  

Indikator: Medborgarnas bedömning av kommunens Idrotts- och 
motionsanläggningar 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

Saknas 59 (rikssnitt)  

Kommentar:    

 

Nämndmål: Utveckla teknikintresset och barn och ungdomar 

Utfall för nämndmålet 2014: 
 

Indikator: Antalet deltagare på KomTek 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

38 deltagare 60 deltagare 60 

Kommentar: 

Indikator: Andelen flickor/pojkar på KomTek 
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Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

40/60 % 50/50 % 45/50% 

Kommentar: 

 

Nämndmål: Samordna och stödja turist- och besöksnäringen i kommunen 

Utfall för nämndmålet 2014: 
 

Indikator: Antal Turistserviceplatser 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

4 7 10 

Kommentar: 

Indikator: Antalet besök på turisthemsidorna (Destination Örebro – och kommunens 
egen) 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

22 000 (varav 4000 

Destination) 

27 500 Värde saknas 

Kommentar: P g a utarbetande av nya hemsidor (kommunens och Destinations 
Örebro) finns för närvarande inte en samlad besöksstatistik tillgänglig. En ny 
statiskmodul ska tas i bruk under 2015.  
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3 Ekonomiskt resultat  
 

HELÅR 2014 - NETTO     

  BOKSLUT  
ÅR 2013 

BUDGET 
ÅR 2014 

UTFALL  
ÅR 2014 

UTFALL 
AVVIKELSE 

Kultur och bildningsnämnden 170 380 tkr 182 789 tkr 183 090 tkr -301 tkr 

 

Årets resultat för kultur- och bildningsnämnden uppgår till minus 301 tkr.   

Främsta underskottet gäller verksamheten för Barn- och familjeavdelningen som dras 
med höga kostnader för boende barn LSS samt korttidsvistelse, kontaktpersoner och 
familjer. Förskolan och grundskolan har haft extra stödinsatser och barn med särskilda 
behov som gör ett mindre underskott i denna verksamhet. Överskott finns inom 
verksamheterna gymnasieskola och grundläggande vuxenutbildning, då färre 
utbildningar efterfrågats och gymnasieskolan har minskat i elevantal. Gemensamt finns 
det största överskottet och handlar om KF:s beslutade budgettillskott samt andra 
åtgärder för att minska det totala underskottet. 

3.1 Gemensamt 
Den gemensamma verksamheten gör ett överskott med 3 037 tkr. 

KF:s beslutade budgettillskott är del i överskottet under gemensamt 1 820 tkr. 
Vårdnadsbidrag gav ett överskott med 264 tkr. Andra åtgärder för att minska det totala 
underskottet har varit att vakanshålla tjänster, minska på vissa satsningar, 
kostnadseffektivisera och minska på visst materialinköp och kompetensutveckling, totalt 
ca 2 300 tkr. Underskott finns inom verksamheterna förskola och grundskola andra 
kommuner(interkommunala ersättningar), ca 1 350 tkr, då kostnader varit högre på 
grund av att fler barn/elever gått i andra kommuner under året. 
 

3.2 Förskolan 
Förskoleverksamheten går med 3 tkr i överskott för helåret 

En stor anledning till att verksamheten går med överskott är att nya förskolan ej blir klar 
förrän nästa år och budgeten på 900 tkr ej nyttjas i år. Underskott inom verksamheterna 
finns på förskolorna Mullhyttan och Växthuset Berga (988 tkr). Verksamheterna har haft 
höga personalkostnader sedan föregående år bland annat på grund av stöd till barn med 
särskilda behov. För att komma i balans under året har några tjänster vakanshållits från 
ht-14, då vi sett att antalet placerade barn och barntimmar sjunkit. Detta har gett en 
besparing på ca 100 tkr. 
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3.3 Grundskolan  
Grundskolan går med 556 tkr i underskott för helåret 

Underskott finns på Mullhyttan (-232 tkr) och Fjugesta 7-9 (-212 tkr) och Fjugesta F-6  
(-112 tkr). Verksamheterna har haft högre kostnader för barn med särskilda behov som 
krävt extra stödinsatser.   

  

3.4 Gymnasieskolan   
Resultatet för gymnasieverksamheten på annan ort gör ett överskott om 780 tkr 

Det har sin förklaring i en minskning av elevantalet (8 elever har bytt hemkommun) 
under våren och att Örebro kommuns interkommunala avgift ökar först till hösten, vilket 
gett en positiv effekt på helåret.  

  

3.5 Vuxenutbildning  
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning gör ett överskott med 326 tkr 

Överskottet beror på att färre utbildningar sökts under året.  

  

3.6 Barn- och familjeavdelningen   
Verksamheten gör ett underskott med 4 180 tkr för helåret.  

Största underskottet gäller boende barn LSS, där en placering påbörjas i juni och en 
placering pågått sedan september 2013. Inom LSS för barn och unga finns höga 
kostnaderna för korttidsvistelse, kontaktpersoner och familjer. Öppenvården och 
institutionsvården har även högre kostnader för en placering än budget.  

 

3.7 Kultur- och fritid   
Verksamheten gör ett överskott med 289 tkr för helåret.  

Överskottet beror på extern finansiering som löper under flera år samt pågående projekt 
som ej slutförts. 
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1 2014  
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunfullmäktige enligt 
reglementet har ålagt nämnden.  

Nämnden ansvarar i stora drag för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt 
boende enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden fullgör 
kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen för vuxna från och med 21 års ålder 
samt gällande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen från och med 18 års ålder. 
Nämnden ansvarar i vissa fall för ärenden enligt LVM - lagen om vård av missbrukare, 
samt för omsorgsverksamhet för vuxna över 21 år enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och enligt lagen om assistansersättning (LASS). Det 
åvilar vård- och omsorgsnämnden att inom sina verksamhetsområden svara för 
kommunens hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och att bistå 
människor med psykiska sjukdomar och störningar. Nämnden svarar för ärenden som 
rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och budgetrådgivning. 
Nämnden ska ansvara för utredningar och beslut enligt alkohollagen och är 
remissinstans för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för 
yttranden enligt lotterilagen. Nämnden ansvarar även för yttranden enligt 
körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen (för personer över 21 år). 

Tillsammans med Kultur- och bildningsnämnden har Vård- och omsorgsnämnden ett 
gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn och familjer, om berörda 
personer är föremål för åtgärder inom båda nämnderna, liksom när ansvaret vid 21 
års ålder ska överflyttas mellan nämnderna. 

Lekebergs kommuns vision är Trygghet och Nytänkande – Naturligt nära! För att nå 
visionen har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål för kommunens 
verksamheter och antagit en budget för 2014. Baserat på dessa mål har Vård- och 
omsorgsnämndens beslutat om mål och budget för de verksamheter som ligger inom 
nämndens ansvar. Målen är politikernas främsta möjlighet att prioritera och styra 
förvaltningens arbete och baseras på den utvecklingsplan som kommunfullmäktige 
har beslutat om.  

1.1 Vård- och omsorgsnämndens mål 2014 
 Handläggningstiderna ligger under riksnittet 

 Medborgarna känner sig trygga och välinformerade om kommunens stöd inom 

vård och omsorg. 

 Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande  

 Brukarnöjdheten har ökat  

 Alla med funktionsnedsättning ges stimulans och möjlighet till daglig, meningsfull 

och individuellt utformade aktiviteter. 
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1.1.1 Särskilda satsningar  
Under 2014 har en rad särskilda satsningar att gjorts. Dels för att möta 
volymökningarna, men också för att nå de uppsatta målen har följande kompetenser 
anställts. 

 1.0 Biståndshandläggare  

 1,0 Frivilligsamordnare  

 0,5 Sjuksköterska, uppsökande hembesök  

 1,0 Sjuksköterska, utökat uppdrag inom ord.boende och SÄBO 

 0,5 Arbetsterapeut, utökat uppdrag inom ord.boende och SÄBO 

 8,0 Underskötersketjänster Linden 

 3,75 Underskötersketjänster Oxelgården 

 

1.2 Gemensam verksamhet 
Förstudien ”Långsiktig planering av boende för äldre i Lekebergs kommun” –  har 
genomförts under året och presenteras för nämnden. Förstudien lyfter fram behovet 
av olika boende i kommunen allt från att tillgänglighetsanpassa nuvarande 
lägenheter och behovet av sk Trygghetsboende för att stödja medborgaren att bo i 
eget boende och på så sätt skjuta på behov av särskilt boende. Studien trycker också 
på att prevention och förebyggande verksamhet / insatser behövs i större 
utsträckning för att behålla hälsan hos den äldre medborgaren.  Prognos av antalet 
äldre i Lekebergs kommun ger signaler om kraftig ökning framförallt mellan åren 
2018 -2030, enligt den prognos som finns kommer medborgare 80+ öka från 374 
personer till dryga 600 personer fram till år 2030. Man kan se redan nu att de sk 
äldre- äldre 85+ ökar rejält. 

Hemrehabilitering - ett projekt att införa hemrehabilitering i kommunen startade 
2013. Ett av syftena var bla att stödja personer i hemmet för att undvika onödiga 
resor till rehabilitering och att träna i reell miljö.  Utvärdering av projektet visar på 
förbättringsområden och har i det stora hela tagit emot enbart positivt både hos 
patienter och hos utförare. 

Trygghet i hemmet med tillsynskamera- ett projekt under 4 månader genomfördes 
där personer med beslut om nattillsyn erbjöds att prova tillsyn med digital teknik 
istället för personligt besök av nattpersonal. Målet med att pröva , utvärdera för att 
sedan ev  införa ny teknik i hemmet är att det kan bidra till att äldre personer och 
andra med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och 
delaktiga i samhället. De fyra personer som erbjöds deltagande är mycket nöjda och 
önskar efter projekttiden slut fortsätta med tillsynen kopplat till kameror. 

Peppar, peppardagen – en dag för kommunens seniorer gick av stapeln för andra året 
den genomfördes och görs i samverkan med det civila samhället. Vård- och 
omsorgsnämnden utdelade samma dag priset  "Årets frivilliginsats" för arbete som 
kommer kommunens seniorer till gagn. Årets pristagare valde att anordna en konsert 
för seniorer samt bjuda på tårta. 
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Lagen om valfrihet (LOV)  har införts from 1 september och ett extern företag har 
godkänts att erbjuda serviceinsatser vilket för den enskilde medborgaren med beslut 
om service insats innebär att de kan välja kommunen alt den externa utföraren. 
 
Samtlig omvårdnadspersonal har genomgått en utbildningsdag i social 
dokumentation. Vilket innebär att samtliga medarbetare nu dokumenterar direkt in i 
det för verksamheten aktuella IT-stödet. Dokumentationen ska säkerställa 
rättssäkerhet, säkerhet och kvalitet för brukaren. 

Prestationsersättning - Lekeberg är en av de kommuner i landet som får mest i 
prestationsersättning i förhållande till antalet invånare som är 65 år och äldre från 
Socialstyrelsen för sitt arbete runt sjuka äldre. Ersättningen används kommande år 
för att ytterligare utveckla och förbättra vården. Under året har förvaltningen deltagit 
i arbete nationellt och regionalt för att utveckla vården. De områden som satsats på 
är att äldre får:  

 den vård de behöver, där de behöver den och slipper onödiga inläggningar på 
sjukhuset 

 förebyggande insatser för att förhindra vårdskada tex undernäring, trycksår 
eller fall 

 anpassad och god läkemedelsbehandling 

 en demensutredning med uppföljning inom ett år och en bemötande plan 
BPSD 

 god vård i livets slut med information om vårdens innehåll och 
symtomlindring. 

 
Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Enkelt uttryckt innebär arbetet med 
ledningssystemet ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet 
inställt på ständiga förbättringar i verksamheten.  

 
Medarbetarskap och ledarskap 
Policyn för medarbetarskap och ledarskap har förankrats i verksamheten . 
Förvaltningen ser det mycket viktigt att öka delaktigheten och förståelsen för vilka 
förväntningar arbetsgivaren har på sina medarbetare samt omvänt för att 
åstadkomma ökat ansvarstagande samt en ökad måluppfyllelse hos varje 
medarbetare. 

En genomlysning av möjligheterna att glesa ut de sk delade turerna har påbörjats och 
någon enhet kan redan utan förstärkning påbörja utglesningen from 2015. 

Ledningsgruppen och delar av förvaltningen har påbörjat ett arbetssätt enligt LEAN 
som syftar till att utveckla och förbättra verksamhetens processer med ” brukarens 
fokus”, dvs se på det som skapar värde i våra arbetssätt och ta bort sådant som inte 
gör det.  

Tre enhetschefer deltar i det nationella chefsprogrammet inom äldreomsorg, två 
chefer deltar i utbildningen Personligt ledarskap 
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En ny ledningsorganisation har under året genomförts. En av orsakerna till 
förändringen är att några av enheterna har haft upp till 60 medarbetare på en 
enhetschef  och ytterligare en orsak är att Lagen om valfrihet (LOV) införts 2014. 
 
Indikator Arbetsmiljö 2014 2013 

Antal anställda  192 177 

Sjukfrånvaro % 8,7 8,1 

Arbetsskador                          23                                        41 

Tillbud                          10                                24 

Pensionsavgångar   
2014: 2 ,  2015: 5,  2016: 7,  2017: 2,  2018:8 personer 

  

 

1.3 LSS och Socialpsykiatri 
En omorganisation har skett och enheten har delats upp i två verksamhetsområden. 
Första mars tillträdde en ny enhetschef för den del som inbegriper Socialpsykiatrins 
verksamheter med dagverksamhet och boendestöd samt Bangatans gruppbostad. 
Den andra delen av verksamheten består nu av all Daglig verksamhet enligt LSS, LSS 
servicelägenheter på Kastanjen, Personliga assistenter, Kontaktperson enligt LSS och 
SoL samt Ledsagning enligt LSS. 
LSS servicelägenheterna har utökats med en lägenhet under våren. 
En endagsutbildning i Lean har genomförts för samtliga medarbetare i 
verksamheterna under våren. Arbetet med att införa Lean är igång på samtliga 
enheter inom LSS. 
Brukarenkät är genomförd och resultatet har analyserats. 
Under förstudien av vårdboende som gjorts för äldreomsorgens räkning har det 
framkommit behov av en ny gruppbostad. Nuvarande gruppboende är fullt uthyrd 
och fler personer med behov av gruppboende är att vänta de närmaste åren. 
Underlag för beslut om nybyggnation av gruppbostad har tagits fram. 
 

Indikator 2014 2013 

Antal vuxna och barn i boende LSS                             23 23  

Personer med dagligverksamhet                             33 34 

 

1.4 Hemtjänsten, HSL- och Nattenheten  
Enheten har organiserats om vilket innebär att det nu finns två enhetschefer i 
hemtjänsten sedan den 1 juli. 
Under våren förhyrde ”Mullhyttegruppen” en lokal på Furuhöjden i Mullhyttan. 
Syftet med det är att undersköterskorna finns nära brukarna, snabbare besök vid 
larm och minskad miljöpåverkan genom att minska antalet resor mellan Fjugesta och 
Mullhyttan. Förändringen innebär en möjlig ökning och effektivisering av den direkta 
hemtjänsttiden. 
Enheten inskaffat två elcyklar, vilka används centralt i Fjugesta. 
Samtliga medarbetare i hemtjänst har genomgått utbildning i social dokumentation i 
vårt verksamhetssystem och började dokumentera och skriva genomförandeplaner 
digitalt i maj månad. 
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Kontinuitet hos brukarna: i våras var antalet medarbetare runt våra brukare 11 olika 
personer under en 14-dagars period (för de brukare som är 65 år eller äldre och som 
har två besök eller flera per dag). Vid ny mätning i sommar var samma siffra 12 
personer, en anledning till ökningen är att sommarvikarier utan 
omvårdnadsutbildning inte kan få delegering i samma utsträckning som ordinarie 
medarbetare. Vid mätning i oktober var siffran fortfarande 12 personer, vilket kan 
förklaras med att antalet dubbelbemanningar har ökat. 
Hög belastning för undersköterskorna i hemtjänst medför ett större behov av fler 
bilar, vilket inte har kunnat tillgodoses, Man har också identifierat ett behov 
samordning av våra e-tjänster där våra digitala trygghetslarm, Phonirolås och 
tillsynskameror ingåri syfte att säkra kvaliteten och servicen till hemtjänsttagarna.  
 

Indikator 2014 2013 

Personer med hemtjänstinsatser (utöver larm) 114 119 

Antalet hemtjänsttimmar 2707 2608 

Antal bostadsanpassningsärenden 72 65  

Kostnad för bostadsanpassning    1 452 tkr 1 081 tkr 

 
HSL natt 
Enheten har organiserats om och brutits ur den tidigare hemvården vilket inneburit 
att sjuksköterskor och arbetsterapeuter har fått en ny enhetschef under våren. 
Den 1 september övergick även all nattpersonal till denna enhet. 
Under det första halvåret har två sjuksköterskor lämnat kommunen och sex nya har 
tillkommit på tidigare vakanta tjänster så bemanningen har varit god. 
Försök har gjorts att rekrytera semestervikarier för sjuksköterskorna dock utan 
resultat. Det har under sommaren funnits fem vikarier att tillgå varav tre jobbar på 
annat håll och åtagit sig extrapass i kommunen och två är pensionärer. Därutöver har 
ordinarie sjuksköterskor fått byta turer samt åtagit sig extrapass på övertid. 
Sommaren har förflutit på ett bra sätt mycket tack vare att sjuksköterskornas 
semestrar är uppdelade på tre semesterperioder vilket gör att det inte är så många 
borta samtidigt. Under hösten har ett rekryteringsförsök gjorts avseende 
sjuksköterska men misslyckats. 
Arbetsterapeuterna har under sommaren inte haft någon vikarie utan man har haft 
halva styrkan i tjänst och prioriterat sina arbetsuppgifter. 
En vikarierande arbetsterapeut har slutat under hösten och en ordinarie 
arbetsterapeut har sagt upp sig för att gå till annan tjänst. 
Nattpersonalen har blivit en enda enhet där en större flexibilitet har uppnåtts 
avseende tjänstgöringsplats. Bemanningen på Linden och Oxelgården har minskats så 
man är tre personal per natt istället för fyra vilket följer bemanningsplanen. Flera av 
personalen jobbar över gränserna vilket ger en större förståelse för de olika 
verksamheterna. 
Under hösten pågick projektet ”Nattfrid”, där fyra hemtjänsttagare med beslut om 
tillsyn nattetid, fick prova att få tillsynen via en tillsynskamera. Upplevelsen var 
positiv från samtliga både hemtjänsttagare och medarbetare. 
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1.5 Särskilt boende  
Linden 

Medarbetarna har under året arbetat med värdegrund och med inriktning på 
resultatet av SKL:s boendeenkät. Att kunna förbättra måltidssituationen och kosten 
för våra hyresgäster har det varit  fokus på under hela året. Boenderåd är etablerat 
och de har haft tre möten där samtalsfokus varit på den levererade maten från 
centralköket och på dessa möten deltog även kostchefen. 

Hyresgästerna har under året haft extra festligheter utifrån högtiderna men även 
sillfest och nobelfest. De har även pysslat, bakat och tillverkat godis inför jul. Vi har 
under våren genomfört en studiecirkel för våra hyresgäster med tema ”Riseberga” 
med inbjudna föreläsare som berättat om olika delar av områdets historia. Cirkeln 
avslutades med en utflykt till Kumla Sjöpark och lunch på Goda Rum. I höst har vi haft 
en föreläsare som berättat om hur det är att bo och hjälparbeta i Afrika. 

Samtlig personal har under våren genomgått en utbildning runt förflyttningsteknik 
och social dokumentation. Har under året arbetat extra med den psykosociala 
arbetsmiljön och den höga sjukfrånvaron, först en kartläggning av nuläget och sen 
inledning av åtgärder som kommer fortsätta under nästa år. 

Under våren och del av sommaren hade Linden en extra hög arbetsbelastning som 
resulterade i ett stort budgetunderskott som man under hösten försökt komma ikapp 
delvis genom att inte tillsätta vakanser och ha en lägre bemanning. En konsekvens av 
den åtstramade bemanningen har vissa veckor inte alla hyresgäster som önskat givits 
möjlighet att erhålla sin aktivitetstimma 

Oxelgården 
Medarbetarna har vid tre tillfällen arbetat med sin värdegrund. Utbildningsaktiviteter 
har erbjudits medarbetare bland annat genom att undersköterskor har deltagit vid de 
nationella demensdagarna, flera undersköterskor har gått utbildning i BPSD- 
registret, ytterligare undersköterskor har varit på en föreläsning i palliativt arbete.  
Två undersköterskor har under året påbörjat utbildning till Silviasystrar i Stockholm 
”Specialisering i demensvård för undersköterskor” . Syftet med utbildningen är att få 
spetskompetens som vårdare och handledare inom demensvård. 
Samtlig personal har genomgått en utbildning i social dokumentation innan 
sommaren.  
Sedan våren deltar en undersköterska på varje avdelning vid sk pedagogisk lunch och 
middag och äter tillsammans med hyresgästerna. Enligt forskning vet man att detta 
bidrar till att personer med demensdiagnos får enklare att motoriskt få i sig maten 
genom att efterhärma. Hyresgästerna får vägledning genom att studera personalen, 
hur de använder besticken, hur de använder servetten etc. Personalen kan assistera, 
observera och vara en förebild. Detta har också medfört ett större lugn under 
matsituationerna. Värdinnorna har under året jobbat aktivt på Oxelgården med 
dagliga aktiviteter i samlingssalen under veckan för hyresgästerna. Under sommaren 
genomfördes bland annat uppskattade grillkvällar med musikunderhållning. Till varje 
avdelning kommer också, en dag i veckan, en person och spelar och sjunger 
tillsammans med hyresgästerna.   
Enheten har under året utökat sin bemanning med 3,5 årsarbetare (fem 
undersköterskor på 75%) för att möta den kommande föreskriften om bemanning 
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inom särskilt boende. Man har dock inte tillsatt dessa fullt ut på grund av 
återhållsamhet utifrån de ekonomiska förutsättningarna förvaltningen som helhet 
har haft att hantera under det sista halvåret av 2014.  
En konsekvens av den åtstramade bemanningen har vissa veckor inte alla hyresgäster 
som önskat givits möjlighet att erhålla sin aktivitetstimma. 
 

Indikator 2014 2013 

Särskilt boende inflyttade/utflyttade 24/23 25/ 24 

Korttidsboende inflyttade/utflyttade 34/33 53/56 

 

1.6 Vuxenenheten 
En genomlysning av verksamheten utifrån Kostnad per brukare har gjorts under 
första halvåret samt en utbildningssatsning på Lean som verktyg för att arbeta med 
löpande förbättringar av verksamheten.  

Gällande antalet ej verkställda beslut har dessa minskat som en konsekvens av ett 
minskat inflöde. Få personer har behövt vänta mer än tre månader på att få flytta in 
på särskilt boende. 

Vård – och omsorgsnämnden fattade beslut hösten 2014 att införa arbetssättet 
Äldres behov i centrum (ÄBIC) i förvaltningen Satsningen med ÄBIC är nationell och 
målet är ökad kvalité på handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen med 
utgångspunkt från den enskilde individens behov.. Två biståndshandläggare har 
utbildats till processledare i metoden och kommer att leda implementeringen som 
startar under 2015.  

Inom IFO har kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsatt varit höga liksom antalet 
ansökningar. Ett strukturerat arbete med att minska handläggningstiderna inom 
försörjningsstöd har fallit väl ut och dessa har minskat markant. 

Beslut runt vård och behandling för missbruk har ökat och målgruppen är i huvudsak 
unga vuxna i åldern 20-25 år. Antalet anmälningar som rör missbruk har ökat 
markant under 2014 jämfört med tidigare år.  

 

 

 

 

Indikator 2014 2013 

Försörjningsstöd utbetalt totalt   4642 tkr 4 526 tkr 

Andel av befolkningen som uppbär ekonomiskt bistånd        2,7%                                                    2,5 %                           
- varav andel som uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd     30,8%                                            26 %                              
- varav andel unga vuxna med ek. bistånd  (18-24 år)      9,5%                                                    8,7 % 
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2 Måluppfyllelse 2014 
Av nämndens fem mål uppfylls tre helt och två delvis. 

2.1 Redovisning och prognos för mål  
Handläggningstiderna ligger under riksnittet 

Utfall för nämndmålet 2014:  
 

Indikator: Väntetid från första kontakttillfället till beslut om försörjningsstöd 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

29 dagar 20 dagar 13 

Kommentar: : Förbättrad stabilitet i arbetsgruppen. Påbörjat arbete med annan struktur 
och prioritering av arbetsuppgifter, löpande samråd inför beslut. Projektanställd 
socialsekreterare för att möjliggöra detta arbete under hösten 2014 

Indikator: Dagar från ansökan till erbjudande om SÄBO                                       
Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

110 dagar 85 dagar 87 dagar 

Kommentar: Osaken till den långa tiden från ansökan till erbjudande berodde 2013 till 
största delen på avsaknad av tillräckligt antal platser inom särskilt boende. Arbete pågår 
för att möjliggöra fler platser bla genom nybyggnation av gruppbostad som ger fler 
lägeheter på Oxelgården. Genomsnittlig handläggningstid från ansökan till beslut är 24 
dagar. 

 

 

Medborgarna känner sig trygga och välinformerade om kommunens stöd inom vård och 
omsorg 

Utfall för nämndmålet 2014: 
 

Indikator: Medborgarnas bedömning av äldreomsorgen (Nöjdhetsindex gällande 
”bemötande och tillgänglighet” hämtat ur medborgarundersökningen 2014) 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

Saknas 45 % 59% 

Kommentar: Hälsofrämjande hembesök erbjuds alla som fyller 75 år. Översyn av 
hemsidan. Anhörigstöds funktionen har utvecklats resurs för Frivilligsamordning skapats. 
Seniordag genomförd. Aktiviteter för seniorer lyfts fram i ”Lekebergsbladet”. 

Indikator: Betyg i SKL:s webbgranskning av kommunens hemsida 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

Äldreomsorg: 83 % 

Handikapp: 62 %  

IFO: 62 % 

Äldreomsorg: 87 %  

Handikapp: 70 %            

IFO: 70 %    77% 

83% 
62% 
77% 

Kommentar: 

Indikator: Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare via telefon (hämtat ur 
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månadsuppföljningen av inkomna samtal) 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

17 % 100 % 83% 

Kommentar: Översyn av rutiner, hur vi svarar på e-post, i telefon etc har genomförts. 
Vuxenenheten har träffat medarbetarna i Information Lekeberg för samtal om var 
samtal/ ärenden ska hanteras. Medarbetar- och chefspolicy har tagits fram och samtalats 
om med medarbetare.Vuxenenheten har haft samtal och information med Information 
Lekeberg (Adminstrativa enheten) 
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Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande 

Utfall för nämndmålet 2014: 
 

Indikator: Senior alert Antalet registrerade med åtgärd 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

94 % 100 % 94% 

Kommentar: Utbildning, implementering och uppföljning har genomförts. punktprevalens 

mätning avseende tryckskador och fall har genomförts på Oxelgården och Linden. 
Munhälsobedömning enligt skalan ”ROAG” har ökat från 34 % sedan tidigare prognos har 
nu ökat till 67% 

Indikator: Palliativa registret: Antalet registrerade i registret 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

73 % 73 % 76% 

Kommentar: Palliativa registret har utarbetat en rutin för validerad smärtskattning utifrån 
smärtskattningsskala. Endast 20 % av de palliativa patienterna har fått en validerad 
smärtskattning vilket är ett fortsatt utvecklingsområde. Däremot är resultaten för lindrad 

från smärt, illamående och ångest 80%. 

Indikator: BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens):  
Antalet registrerade  
Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

Saknas 75 % 73% 

Kommentar: Tvärprofessionella team har skapats för att öka kunskapen kring demens hos 
medarbetarna. Medarbetarutbildning har genomförts runt hur BPSD kan bidra till ett 
förbättrat systematiskt arbetssätt. 

Planerade åtgärder/aktiviteter: 

Indikator: Upplevelsen efter hembesök  
Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

Saknas 75 % 100% 

Kommentar: Utfallet visar andelen som svarat att de ansåg det värdefullt att få besök, ökad 
kunskap om vård och omsorg upplever sig 94% fått. 

Brukarnöjdheten har ökat 

Utfall för nämndmålet 2014:       
Indikator: Brukarnöjdhet inom hemtjänsten 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

100 % 100 % 96% 

Kommentar: Detta värde speglar ett index med flera frågeställningar i ett värde. 

Indikator: Brukarnöjdhet inom särskilt boende                                                         

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

Saknas 84 % 88% 
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Kommentar: Källa Öppna jämförelser 2014 

Indikator: Personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar                        

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

11 11 12 

Kommentar: Kontinuitet hos brukarna: i våras var antalet medarbetare runt våra 
brukare 11 olika personer under en 14-dagars period (för de brukare som är 65 år 
eller äldre och som har två besök eller flera per dag). Vid ny mätning i sommar var 
samma siffra 12 personer, en anledning till ökningen är att sommarvikarier utan 
omvårdnadsutbildning inte kan få delegering i samma utsträckning som ordinarie 
medarbetare. Vid mätning i oktober var siffran fortfarande 12 personer, vilket kan 
förklaras med att antalet dubbelbemanningar har ökat pga fler hemtjänsttagare 
med behov av två personer vid insats. 
 

 

 

Alla med funktionsnedsättning ges stimulans och möjlighet till daglig, meningsfull och 
individuellt utformade aktiviteter. 

Utfall för nämndmålet 2014: 
 

Indikator: Aktivitet på kvällstid 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

100 % 100 % 100% 

Kommentar: Aktivitetsrum på Kastanjen har inretts med tv spel och biljardbord, Boende 
på kastanjen anordnar gemensamma filmkvällar och matlagning för att öka den sociala 
gemenskapen. Bla gemensam matlagning , Biokväll Musikcafé 
 
Indikator: Aktiviteter utanför bostaden 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

60 % 68 % 100% 
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Kommentar: Samarbete med studiefrämjandet och Lekebergsrevyn för framtida projekt. 
Verksamheten forsätter arbeta med möjligheten att ”låna” fritidsgården” på 
Lekebergsskolan 1 ggr/14 dagar för att ha ” ungdomsgård” för nuvarande deltagare men 
också för att skapa kontaktytor mot framtida deltagare. Aktivitetsgrupp har skapats 
tillsammans med andra kommuner inom Sydnärke, där en utvald målgrupp av deltagare 
träffas för gemensamma aktiviteter tex bowling. 
 
Indikator: Nöjdhet på daglig verksamhet 

Utgångsvärde Målvärde 2014 Utfall 2014 

Saknas 75 % 100% 

Kommentar: 

 

3 Ekonomiskt resultat  
HELÅR 2014 - NETTO     

  BOKSLUT  
ÅR 2013 

BUDGET 
ÅR 2014 

UTFALL 
ÅR 2014 

UTFALL 
AVVIKELSE 

Vård- och omsorgsnämnd 106 747 tkr 111 018 tkr 110 754 tkr 264 tkr 

 

Årets resultat för vård- och omsorgsnämnden landar på ett överskott med 264 tkr. 

I september beslutade KF om ett budgettillskott på 1 850 tkr motsvarande tidigare 
prognosunderskott vilket är tänkt skall täcka främst de underskott inom LSS som 
gäller köp av extern vård och höga kostnader för personliga assistenter samt högre 
kostnader för försörjningsstöd inom Vuxenenheten. 

När det gäller personalkostnader så har dessa varit höga för Linden (särskilt boende) 
och hemtjänst, men kompenseras av att tjänste- och vikarietillsättning hålls nere på 
andra verksamheter som Oxelgården och vård- och omsorgschefens ansvar. 

 

3.1 Gemensam verksamhet 
Verksamheten gör ett överskott med 760 tkr 

Överskottet gäller lägre personalkostnader på grund av ej tillsatt vikarie för MAR 
samt vakans innan tillsättning ny enhetschef. Stimulansbidrag för 2014 har används 
och täcker en del av verksamheternas kostnader. 

Bostadsanpassning 
Kostnaden för bostadsanpassning har ökat, årets resultat gör ett underskott med 424 
tkr, möjligen till följd av att personer inte har möjlighet flytta till lägenheter på grund 
av bostadsbrist eller i vissa fall i väntan på särskild boende plats. Av de 72 
ansökningar som inkommit 2014 har 46 st ärenden har utförts av kommunens egen 
organisation tex stödhandtag, tröskelplåt, ramper. Två ärenden har kostat mer än 
50 000 kr.  
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LOV – lagen om valfrihet 
Lagen om valfrihet (LOV) har införts from 1 september och ett extern företag har 
godkänts att erbjuda serviceinsatser vilket för den enskilde medborgaren med beslut 
om service insats innebär att de kan välja kommunen alt den externa utföraren. 
Under året har enbart kommunens egen hemtjänst varit utförare. 
Årets resultat gällande LOV landade på en budgetavvikelse med 1 764 tkr. Budget för 
tjänsteköp har bokförts på Vuxenenheten och budget för motsvarande intäkter har 
bokförts på Hemtjänsten. Resultatet/avvikelsen visar att kostnaden för hemtjänstens 
verksamhet inte motsvarar den framräknade timkostnaden/ersättningsnivån.  Under 
kommande år/ åren måste verksamheten fortsätta effektiviseras. I nuläget ser dock 
förvaltningen en något förbättrad effektivitet efter att antal åtgärder.  
 

3.2 LSS och Socialpsykiatri 
Verksamheten gör ett underskott med 559 tkr 

Underskottet gäller högre kostnader för personliga assistenter och kontaktpersoner, 
då fler personer söker och får beslut om kontaktpersoner vilket innebär ökade 
kostnader. 

I september beslutade KF om ett budgettillskott för att täcka de underskott inom LSS 
som gäller köp av extern vård och höga kostnader för personliga assistenter. Detta 
uppgick till 1 100 tkr. Verksamheten har idag inga lediga boendeplatser, ytterligare 
lägenhet har hyrts på Kastanjen för att tillgodose beslut om lägenhet med särskild 
service, vilket ökar förvaltningens hyreskostnad.  Nya behov av daglig verksamhet har 
tillkommit jämfört med tidigare, vilket medfört högre kostnader. 

 

3.3 Hemtjänsten, HSL- och Nattenheten  
Verksamheten gör ett underskott med 375 tkr 

Utifrån budget gör hemtjänst ett underskott på personalkostnaden med -
570 tkr på helår. Vårdtyngden har varit hög under året men i oktober 
kunde man se en minskning av vårdtagartiden. Det har varit många 
ärenden med dubbelbemanning som gett ökade personalkostnader.  

Felbudgetering personalkostnad ca 350 tkr. 

Antal hemtjänsttagare är idag 114 personer, vilket är något färre personer 
jämfört med samma tid förra året men dessa har mer än 100 timmar mer 
vårdtagartid/ månad jämfört med förra året. Detta stödjer upplevelsen av 
att allt fler svårt sjuka vistas i sina ordinarie bostäder vilket ställer högre 
krav på insatser där dubbelbemanning krävs. 

Arbetsterapeuterna gör ett överskott med 400 tkr på grund av mindre 
personalkostnader då vakanser ej tillsatts i samband med ledighet.  

Sjuksköterskor och Nattenheten gör ett underskott med 200 tkr. 
Sjuksköterskornas övertidskostnader är höga då få timanställda 
sjuksköterskor finns att tillgå. Personalkostnaderna gällande Nattpersonal 
är höga främst när det gäller OB-kostnaderna, en anledning är behov av 
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personal som ”vakat” för svårt sjuk palliativ patient som pågått under 
sommaren. 

 

3.4 Särskilt boende 
Särskilt boende gör ett överskott med 243 tkr 

Varav Linden gör underskott med 577 tkr, men Oxelgården gör ett 
överskott med 820 tkr. 

Redan i mars påbörjades en plan för att minska kostnader genom att hålla 
inne med tillsättning av vikariat, se över verksamheten och arbeta med 
effektivisering av verksamhet. Effekten av detta är att Lindens 
personalkostnader har minskat under hösten och minskat sitt underskott. 
Oxelgården har också hållit nere sina personalkostnader och under hösten 
ökat på sitt överskott. 

Inom särskilt boende har vårdtyngden varit hög på grund av vårdkrävande 
brukare och mycket rehabiliteringsinsatser. En vårdtyngdsmätning har 
gjorts för att se över möjligheterna att omfördela resurser inom Linden.  

  

3.5 Vuxenenheten 
Vuxenenheten gör ett överskott med 42 tkr 

I september beslutade KF om ett budgettillskott för att täcka de underskott inom 
Vuxenenheten som gällde kostnader för försörjningsstöd 750 tkr. Med anledning av 
detta har Vuxenenheten gjort ett positivt resultat. Inom verksamheten har 
institutionsvård och öppenvård vuxna varit högre än budget (-417 tkr), då behovet 
varit större. Inom budgetutrymmet för hemtjänst har lägre hemtjänstavgifter och 
högre kostnader för materialinköp gjort ett underskott (-358 tkr). Dessa underskott 
vägs upp av överskott inom vuxenenheten på grund av lägre personalkostnader. 
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Tjänsteskrivelse 2015-04-09 1 (2)

Dnr: KS 15-309

Tjänsteskrivelse - Ansvarsfrihet i nämnder och 
styrelser

Ärendebeskrivning
I kommuner, landsting och regioner sker ansvarsprövningen i två led. I allmänna val 
vart fjärde år har medborgarna möjlighet att utkräva ansvar av de förtroendevalda 
politikerna i fullmäktige. I nästa led är det medborgarföreträdarna i fullmäktige som 
varje år under mandatperioden prövar ansvaret i styrelser, nämnder och 
beredningar.

Det är de förtroendevalda som fullmäktige har utsett i styrelser, nämnder och 
beredningar som har detta ansvar och som prövas. Det främsta underlaget till 
fullmäktiges ansvarsprövning är revisorernas granskning och bedömning 

Revisorernas uppdrag är att granska och bedöma all verksamhet varje år. De granskar 
om fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer uppnås och efterlevs. De prövar om 
verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt effektiv, om räkenskaperna är riktiga 
och om den interna kontrollen är tillräcklig

Det är styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar samt enskilda ledamöter i 
dessa organ som har ansvar och därför ansvarsprövas av fullmäktige. Ansvaret följer 
med det uppdrag som dessa får av fullmäktige, när de utses till ett uppdrag t ex i en 
nämnd.
Tjänstemän har inte ett självständigt ansvar som prövas av fullmäktige.

Kommunallagens bestämmelser om uppdrag och ansvar för styrelser och nämnder 
ger en tydlig bild av ansvarets beståndsdelar. Uppdraget och ansvaret är att 
genomföra och förverkliga fullmäktiges mål och beslut till givna förutsättningar, 
enligt gällande lagar och föreskrifter och med en tillräcklig intern kontroll.

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
tf. Kommundirektör Administrativ chef
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Tjänsteskrivelse 2015-04-09 1 (1)

Dnr: KS 15-308

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning och direktiv

Ärendebeskrivning
Styrelsen för holdingbolaget har inkommit med årsredovisning för kommunens bolag 
år 2014. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1.ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och 
balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat samt
2.beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Tf. Kommundirektör Administrativ chef
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Lekebergs Kommunala Holding AB
Org nr 556518-0493

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 4
- balansräkning 5
- tilläggsupplysningar 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Lekebergs Kommunala Holding AB
556518-0493

2(9) 

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Styrelsen består av fem ledamöter utsedda av Lekebergs kommun för valperioden 2011 - 2015 tom 
bolagsstämman. Styrelsen består av följande personer: Styrelseordförande: Charlotta Englund, 1:e 
vice ordförande: Håkan Söderman, 2:e vice ordförande: Jette Bergström, övriga styrelseledamöter: 
Ewonne Granberg och Kent Runesson. Revisor är Hans Olsson med ersättare Peter Söderman, 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Lekmannarevisorer med ersättare är utsedda av 
kommunfullmäktige Lekebergs kommun och är desamma som kommunens. VD: Tomas Andersson

Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB är moderbolag och består av LekebergsBostäder AB 
(LEBO) samt Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO). Holdingbolaget bildades 2009 för att 
renodla verksamheterna för bostadsförvaltning och förvaltningen av kommunala fastigheter. Bolaget 
är organ för kommunal verksamhet och således underordnat Lekebergs kommun.

Målet för holdingbolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen, att inom Lekebergs kommun 
främja bostadsförsörjningen med beaktande av affärsmässiga principer samt tillämpliga 
kommunalrättsliga principer. Lokalförsörjningen ska vara självfinansierad.

Förutom genom lag och bolagsordning, regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till 
kommunen genom kommunfullmäktiges utfärdade direktiv och policydokument, såsom Lekebergs 
kommuns vision "Lekebergs kommun - Trygghet, nytänkande och naturligt nära" samt de 
övergripande inriktningsmål som återfinns i den av kommunfullmäktige antagna utvecklingsplanen. 
Bolaget ska därmed med sina verksamheter bidra till bland annat:
- att kommunens alla verksamheter ska beaktas vid sitt beslutsfattande,

- Se till att det finns attraktiva boenden för allas behov och
- Att ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar väljs 
- Mångfald, integration och jämställdhet är obligatoriska faktorer i alla beslut samt
- att utveckla Lekebergs kommun avseende kommunal service och attraktivt boende.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Under 2014 har tre styrelsemöten hållits. Holdingbolagets styrelseordförande, 1:e vice ordförande, 
2:e vice ordförande och verkställande direktör (vd) har träffat LEBO/LEKO:s styrelseordförande, 
vice ordförande och verkställande direktör (vd) vid tre tillfällen under 2014 i ett så kallat ägarmöte i 
syfte att stämma av aktuella och framtida planer.

Ägardirektiv för verksamheten i Lekebergs Kommunala Holding AB, antogs av kommunfullmäktige 
i Lekebergs kommun, 2014-02-27 § 10. I ägardirektivet fastställdes borgensavgiften för 
LekebergsBostäder AB till 0,3 procent av utnyttjad kredit samt ett avkastningskrav på eget kapital om 
5 procent. Den kommunala borgensavgiften för 2014 uppgår till 485 250 kr och har erlagts till 
kommunen.  Avkastning på eget kapital per 2014-12-31 är 10,8 procent. Målen för 2014 är därmed 
uppnådda.
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Flerårsöversikt

2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning tkr 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster tkr 0 1 -1 0
Soliditet  % 61,2 61,2 61,2 61,1

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 14 546 891
Årets resultat 189

Totalt 14 547 080

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 14 547 080

Totalt 14 547 080
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Resultaträkning Not 2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2
Övriga rörelseintäkter 9 000 27 000

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 9 000 27 000

Rörelsekostnader 3
Övriga externa kostnader -8 800 -22 600

Summa rörelsekostnader -8 800 -22 600

Rörelseresultat 200 4 400

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -11 -3 365

Summa finansiella poster -11 -3 365

Resultat efter finansiella poster 189 1 035

Resultat före skatt 189 1 035

Årets resultat 189 1 035
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 23 941 293 23 941 293

Summa finansiella anläggningstillgångar 23 941 293 23 941 293

Summa anläggningstillgångar 23 941 293 23 941 293

Summa tillgångar 23 941 293 23 941 293
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 5

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 1000 aktier (1000 aktier) 100 000 100 000

Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 14 546 891 14 545 856
Årets resultat 189 1 035

Summa fritt eget kapital 6 14 547 080 14 546 891

Summa eget kapital 14 647 080 14 646 891

Långfristiga skulder 7
Övriga skulder till kreditinstitut 8 400 000 8 400 000

Summa långfristiga skulder 8 400 000 8 400 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 877 213 877 402
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 000 17 000

Summa kortfristiga skulder 894 213 894 402

Summa eget kapital och skulder 23 941 293 23 941 293
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Försäljning till koncernföretag

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Andel försäljning till dotterföretag % 100 100

Not 3 Inköp från koncernföretag

Inga inköp har gjorts från koncernföretag

Upplysningar till balansräkningen

Not 4 Andelar i koncernföretag

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 23 941 293 23 941 293

Utgående anskaffningsvärden 23 941 293 23 941 293

Namn Org nr Säte
Eget

kapital Resultat
LekebergsBostäder AB 556031-8791 Lekeberg 14 005 373 1 619 510
Lekebergs Kommunfastigheter AB 556755-7680 Lekeberg 23 085 029 -49 046

Summa 37 090 402 1 570 464

Namn
Antal

andelar
Kapital-
andel %

Rösträtts-
andel %

Bokfört värde
14-12-31

Bokfört värde
13-12-31

LekebergsBostäderAB 15 000 100 100 8 400 000 8 400 000
Lekebergs Kommunfastigheter  
AB 21 411 100 100 15 541 293 15 541 293

Summa 23 941 293 23 941 293
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Not 5 Förändring i eget kapital

Aktie-
kapital

Fissions-
resultat

Balanserat
resultat

Årets
resultat Totalt

Belopp vid årets ingång enligt
fastställd balansräkning 100 000 14 541 293 4 563 1 035 14 646 891
Resultatdisposition enligt årsstämman
Balanseras i ny räkning 1 035 -1 035 -
Årets resultat 189 189

Belopp vid årets utgång 100 000 14 541 293 5 598 189 14 647 080

Not 6 Orealiserade Internvinster

Inga orealiserade internvinster på transaktioner mellan företagen i den koncern där företaget är 
moderföretag finns på balansdagen.

Not 7 Långfristiga skulder

2014-12-31 2013-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år
efter balansdagen:

Skulder till Lekebergs kommun 8 400 000 8 400 000

Summa 8 400 000 8 400 000

225



Lekebergs Kommunala Holding AB
556518-0493

9(9) 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2015-05-07 för fastställelse.

Fjugesta 2015-04-08

Tomas Andersson Jette Bergström
Verkställande direktör

Charlotta Englund Ewonne Granberg
Ordförande

Kent Runesson Håkan Söderman

Min revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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Lekebergs Kommunfastigheter AB
Org nr 556755-7680

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 5
- balansräkning 6
- tilläggsupplysningar 8

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets samtliga aktier ägs av Lekebergs Kommunala Holding AB. Styrelsen består av fem 
ledamöter utsedda av Lekebergs kommun för valperioden 2011 - 2014. Styrelsen består av följande 
personer: styrelseordförande Peter Sahlqvist C, förste vice ordförande Sören Fagerstedt KD, andre 
vice ordförande Kjell Edlund S, ledamöter Gunilla Pihlblad S, Pelle Widlund M. Bolaget bildades 
2008-03-03 och verksamheten påbörjades i samband med att den partiella delningen med 
LekebergsBostäder AB genomfördes 2009-09-14. Nya ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun, 2014-02-27 § 10. Mål för bolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen, att 
inom Lekebergs kommun främja lokalförsörjningen för Lekebergs kommun med iakttagande av 
kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper. Lokalförsörjningen skall vara självfinansierad. 
Auktoriserad revisor med ersättare utses av bolagsstämman. Lekmannarevisorer med ersättare utses 
av kommunfullmäktige Lekebergs kommun. Sören Skårsjö har upprätthållit VD-posten på deltid ca 3 
dagar i veckan. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Lokalytan uppgick under året till 30 890 kvm. Lokalhyrorna har höjts med 2,5 %. Invändiga 
underhållet sker i mån av behov och efter bolagets ekonomiska resurser. För utvändigt underhåll och 
underhåll av gemensamma utrymmen pågår ett kontinuerligt arbete med långsiktiga underhållsplaner. 
Dessa tas fram i överensstämmelse med den kommunala verksamhetens långsiktiga behov. 

Underhållsåtgärder som genomförts under 2014 är:
• Underhåll ventilation på Sannabadet

• Nya golvmattor och ommålade väggar i korridor och konferensrum i kommunhuset vån 2
• Nya köksluckor på 2 avdelningar på Oxelgården
• Målning utomhus av Tulpanens skola
• Renovering av mottagningskök på Tummelitens förskolan
• Byte av tak Mullhyttans skola
• Dränering av fotbollsplan och runt hus 1, Mullhyttans skola
• Asfaltering av Lekebergs skolans parkering

Pågående Projekt
• Om- och tillbyggnad av Hidinge skola med ny idrottshall

• Ny förskola i Fjugesta
• Energisparprojektet

Framtida projekt
• Installation av sprinkler på Oxelgården

• Nytt nyckelhanteringssystem
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I Lekebergs Kommunfastigheter AB finns ingen personal anställd. Bolaget köper tjänster från 
LekebergsBostäder AB enligt upprättat avtal. Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för 
kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom systematisk 
kreditbedömning, fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet samt genom efterlevnad av 
lånebindningsbeslut. Bolaget har ett avtal med företaget Entropi AB som rådgivare i "finansiell 
riskhantering". Lekebergs Kommunfastigheter AB har amorterat 1 850 kkr på lånereversen till 
Lekebergs Kommun. Avskrivningar har gjorts enligt plan och uppgår totalt till 5 605 kkr. Vilket 
motsvarar 2-3 % på byggnader, 5 % på markanläggningar samt 5-20 % på maskiner och inventarier. 
Energisparprojektet har under året gett besparingar. Bolaget deltar även i Lekeberg kommuns 
energieffektiviseringsstrategiarbete. Energibesparande LED-belysningar installeras löpande genom 
utbyte av äldre armaturer. Kommunens befolkning växer och med den efterfrågan på kommunala 
verksamheter. Efterfrågan på platser inom barnomsorgen är fortsatt stor och kommunen har behov av 
fler förskolor. Prioriterade underhållsåtgärder under kommande år är fortsatt upprustning av slitna 
utrymmen på skolorna samt att fullfölja energisparprojektet. Övriga prioriterade åtgärder är 
uppsnyggning av den yttre miljön samt fortsatt arbetet med byte av låssystem för att upprätthålla en 
hög säkerhetsnivå i kommunens verksamhetslokaler. Kommunledningen har tillsatt en arbetsgrupp 
där Lekebergs Kommunfastigheter AB ingår, som har till uppgift att utreda framtida utveckling och 
därmed även utökade lokalbehov: Arbetet har nyligen påbörjats och kommer troligen att kräva 
investeringar både i befintliga lokaler och i nybyggnation.

Moderföretag

Bolagets samtliga aktier ägs av Lekebergs Kommunala Holding AB med orgationsnummer 
556518-0493, som har sitt säte i Fjugesta.

Flerårsöversikt

2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning tkr 28 150 27 363 26 367 25 072
Resultat efter finansiella poster tkr 39 1 689 508 2 430
Soliditet  % 9,1 10,2 9,9 8,7
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Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 18 369 553
Balanserat resultat 2 623 421
Årets resultat -49 046

Totalt 20 943 928

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 20 943 928

Totalt 20 943 928
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Resultaträkning Not 2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2
Nettoomsättning 28 150 27 363
Övriga rörelseintäkter 1 004 1 320

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 29 154 28 683

Rörelsekostnader 3
Råvaror och förnödenheter -18 004 -15 145
Övriga externa kostnader -2 440 -2 192
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -5 605 -5 533
Övriga rörelsekostnader - -461

Summa rörelsekostnader -26 049 -23 331

Rörelseresultat 3 105 5 352

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 367 706
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 433 -4 369

Summa finansiella poster -3 066 -3 663

Resultat efter finansiella poster 39 1 689

Bokslutsdispositioner
Förändringar av periodiseringsfonder -53 -280
Förändringar av överavskrivningar - -451

Summa bokslutsdispositioner -53 -731

Resultat före skatt -14 958

Skatter
Skatt på årets resultat -35 -219

Årets resultat -49 739
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 147 969 153 073
Inventarier, verktyg och installationer 6 3 000 3 501
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 7 93 738 15 967

Summa materiella anläggningstillgångar 244 707 172 541

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 8 27 000 27 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 27 000 27 000

Summa anläggningstillgångar 271 707 199 541

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 36 30

Summa varulager 36 30

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 512 32
Aktuella skattefordringar 330 187
Övriga fordringar 8 501 3 586
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 85 394

Summa kortfristiga fordringar 9 428 4 199

Kassa och bank
Kassa och Bank 3 350 1 895

Summa kassa och bank 3 350 1 895

Summa omsättningstillgångar 12 814 6 124

Summa tillgångar 284 521 205 665

232



Lekebergs Kommunfastigheter AB
556755-7680

7(12) 

Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 9

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 21.411 aktier (21.411 aktier) 2 141 2 141

Summa bundet eget kapital 2 141 2 141

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 20 993 15 452
Årets resultat -49 739

Summa fritt eget kapital 20 944 16 191

Summa eget kapital 23 085 18 332

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 1 090 1 036
Ackumulerade överavskrivningar 2 362 2 361

Summa obeskattade reserver 3 452 3 397

Avsättningar
Övriga avsättningar - 4 802

Summa avsättningar 0 4 802

Långfristiga skulder 10
Övriga skulder till kreditinstitut 174 492 103 005
Skulder till Lekebergs kommun 64 590 66 440

Summa långfristiga skulder 239 082 169 445

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till Lekebergs Kommun 1 850 1 850
Skulder till koncernföretag 8 911 339
Leverantörsskulder 7 078 6 541
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 063 959

Summa kortfristiga skulder 18 902 9 689

Summa eget kapital och skulder 284 521 205 665
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader 25-50 år
Markanläggningar 20 år
Maskiner och inventarier 5-20 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Försäljning till koncernföretag

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Andel försäljningen till företag i de koncerner där företaget
ingår som dotterföretag

%
1 1

Not 3 Inköp från koncernföretag

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Andel inköp från företag i de koncerner där företaget ingår som
dotterföretag

%
13 16

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Varav från koncernföretag 338 591
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Upplysningar till balansräkningen

Not 5 Byggnader och mark

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 173 455 169 768
- Inköp - 4 210
- Försäljningar/utrangeringar - -523

Utgående anskaffningsvärden 173 455 173 455

Ingående avskrivningar -20 383 -15 423
- Återförda avskrivningar på försäljningar resp utrangeringar - 62
- Årets avskrivningar -5 103 -5 021

Utgående avskrivningar -25 486 -20 382

Redovisat värde 147 969 153 073

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 981 4 981

Utgående anskaffningsvärden 4 981 4 981

Ingående avskrivningar -1 480 -968
- Årets avskrivningar -501 -512

Utgående avskrivningar -1 981 -1 480

Redovisat värde 3 000 3 501
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Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 15 967 3 207
- Inköp 77 771 12 760

Utgående anskaffningsvärden 93 738 15 967

Redovisat värde 93 738 15 967

Not 8 Fordringar hos koncernföretag

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 27 000 27 000

Utgående anskaffningsvärden 27 000 27 000

Not 9 Förändring i eget kapital

Aktie-
kapital

Uppskriv-
ningsfond Reserv-

fond
Överkurs

fond
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
Belopp vid årets ingång enligt
fastställd balansräkning 2 141 - - 18 370 -2 918 739 18 332
Korrigeringar vid övergång till
BFNAR 2008:1
Uppskjuten skatteskuld i andra fall än
ovan 4 802 4 802

Korrigerat belopp vid årets ingång 2 141 0 0 18 370 1 884 739 23 134
Resultatdisposition enligt årsstämman
Balanseras i ny räkning - 739 -739 -
Årets resultat -49 -49

Belopp vid årets utgång 2 141 0 0 18 370 2 623 -49 23 085
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Not 10 Långfristiga skulder

2014-12-31 2013-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år
efter balansdagen:

Skuld till Lekebergs kommun 57 190 59 010

Summa 57 190 59 010
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2015-05-07 för fastställelse.

Fjugesta  2015-03-05

Kjell Edlund Sören Fagerstedt

Gunilla Pihlblad Peter Sahlqvist
Ordförande

Sören Skårsjö Pelle Widlund
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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LekebergsBostäder AB
Org nr 556031-8791

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 5
- balansräkning 6
- tilläggsupplysningar 9

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets samtliga aktier ägs av Lekebergs Kommunala Holding AB. Styrelsen består av fem 
ledamöter utsedda av Lekebergs kommun för valperioden 2011 - 2014. Styrelsen består av följande 
personer: styrelseordförande Peter Sahlqvist C, förste vice ordförande Sören Fagerstedt KD, andre 
vice ordförande Kjell Edlund S, ledamöter Gunilla Pihlblad S, Pelle Widlund M. Mål för bolagets 
verksamhet är att utgöra en affärsmässig aktör inom bostadsförsörjningen genom att bygga, förvärva 
och förvalta attraktiva och prisvärda fastigheter samt att främja lokalförsörjningen inom Lekebergs 
kommun. Lokalförsörjningen skall vara självfinansierad. Nya ägardirektiv antogs av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun, 2014-02-27 § 10. I ägardirektivet fastställdes 
borgensavgiften för LekebergsBostäder AB till 0,3 procent av utnyttjad kredit samt ett 
avkastningskrav på eget kapital om 5 procent. Den kommunala borgensavgiften för 2014 uppgår till 
483 kkr och har erlagts till kommunen.  Avkastning på eget kapital per 2014-12-31 är 10,8 procent. 
Målen för 2014 är därmed uppnådda. Auktoriserad revisor med ersättare utses av bolagsstämman. 
Lekmannarevisorer med ersättare utses av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun. Sören Skårsjö 
har upprätthållit VD-posten på deltid ca 3 dagar i veckan. Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag, och HBV, Husbyggnadsvaror samt till Fastigo, Fastighetsbranschens 
Arbetsgivarorganisation. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under 2014 är:
· Byte till energisnål och närvarostyrd källararmatur på Storgatan 26

· Byte till energisnål och närvarostyrd armatur i trapphus och källare på skolgatan 24 och 
Dammgatan 7-11

· Byte av balkongdörrar och fönster Tegelgatan 7-9
· Underhåll ventilation i källarlokal Östra Långgatan 12-14
· Underhåll av hiss på Furuhöjden
· Nya köksluckor på 2 avdelningar på Linden
· Nytt undertak och belysning i allrummet på Hasselmusen, Mullhyttans förskola
· Köksrenovering Ö:a Långgatan 12-14
· Plantering av häck och plattläggning på Dammgatan

Pågående projekt:
· Carport, Kastanjen

· Energispar projektet

Framtida projekt
• Installation av sprinkler på Linden

• Nytt nyckelhanteringssystem

Den uthyrningsbara bostadsytan uppgick under året till 25 221 kvm samt 7 951 kvm lokalyta. Antal 
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bostäder 385 st. Uthyrningsgraden för bostadslägenheter var under 2014 98,9 procent (98,6).Totala 
hyresbortfallet för samtliga outhyrda objekt uppgick till 505 kkr (507). Hyresmarknaden har under 
2014 utvecklats positivt. Antalet vakanta lägenheter har i genomsnitt varit 1 st. Hyresförhandling för 
2014 genomfördes under mars 2014 och resulterade i en höjning av hyran från första april 2014 om 
1,5 procent (1,9) och för lägenheter med kallhyra 1,5 procent (1,15). Lokalhyrorna har höjts enligt 
indexklausul baserad på KPI i hyresavtalen. Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för 
kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom systematisk 
kreditbedömning, fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet samt genom efterlevnad av 
lånebindningsbeslut. Bolaget har ett avtal med företaget Entropi AB som rådgivare i "finansiell 
riskhantering". Lånestocken uppgår per 2014-12-31 till totalt 176 500 kkr. Lånen fördelar sig på 
borgenslån mot Kommuninvest 149 500 kkr. Reverslån mot Lekebergs Kommunfastigheter AB 27 
000 kkr. Avskrivningar har gjorts enligt plan och uppgår totalt till 4 591 kkr. (4 428). Vilket 
motsvarar 2-3 procent på byggnader, 5 procent på markanläggningar samt 10-33 procent på maskiner 
och inventarier. LekebergsBostäder AB är anslutet till SABO:s Skåneinitiativ, vilket har som mål att 
spara 20 procent av energiförbrukningen fram till och med 2016. Energisparprojektet har kommit till 
slutskedet och har under året gett besparingar. Bolaget deltar även i Lekebergs kommuns 
energieffektiviseringsarbete. Kommunens befolkning växer och med den efterfrågan på bostäder. 
Prioriterade underhållsåtgärder under kommande år är fortsatt ombyggnad av köken i våra äldsta hus. 
Övriga prioriterade åtgärder i våra bostadsfastigheter är en uppsnyggning av gemensamma ytor som 
trapphus och korridorer. Successiva utbyten av trapphusbelysningar till miljövänliga 
LED-belysningar. Bolaget har också under året köpt en fastighet för att i framtiden ev. riva det 
befintliga huset och bygga ett nytt hyreshus. En ny affärsplan har tagits fram för perioden 2014-2017 
som, utöver redovisning av organisationen, anger företagets vision, mål samt värderingar. Årets 
resultat uppgår till 1 620 kkr efter bokslutsdispositioner och skatt.

Moderföretag

Bolagets samtliga aktier ägs av Lekebergs Kommunala Holding AB med orgationsnummer 
556518-0493, som har sitt säte i Fjugesta.

Flerårsöversikt

2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning tkr 31 441 30 735 29 456 28 768
Resultat efter finansiella poster tkr 2 725 1 033 374 94
Soliditet  % 7,6 7,6 7,0 4,5
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Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 3 450 000
Balanserat resultat 7 285 862
Årets resultat 1 619 511

Totalt 12 355 373

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 12 355 373

Totalt 12 355 373
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Resultaträkning Not 2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2
Nettoomsättning 31 441 30 735
Övriga rörelseintäkter 3 201 2 898

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 34 642 33 633

Rörelsekostnader 3
Råvaror och förnödenheter -17 076 -17 130
Övriga externa kostnader -1 648 -1 285
Personalkostnader 4 -5 325 -5 604
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -4 591 -4 428

Summa rörelsekostnader -28 640 -28 447

Rörelseresultat 6 002 5 186

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 59 70
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -3 336 -4 222

Summa finansiella poster -3 277 -4 152

Resultat efter finansiella poster 2 725 1 034

Bokslutsdispositioner
Förändringar av periodiseringsfonder -700 -269
Förändringar av överavskrivningar 57 36

Summa bokslutsdispositioner -643 -233

Resultat före skatt 2 082 801

Skatter
Skatt på årets resultat -462 -178

Årets resultat 1 620 623
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 181 960 164 487
Inventarier, verktyg och installationer 7 560 621
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 8 2 437 3 385

Summa materiella anläggningstillgångar 184 957 168 493

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 40 40

Summa finansiella anläggningstillgångar 40 40

Summa anläggningstillgångar 184 997 168 533

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 103 135

Summa varulager 103 135

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 43 38
Fordringar hos koncernföretag 9 788 1 213
Övriga fordringar 284 252
Aktuella skattefordringar - 50
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 298 261

Summa kortfristiga fordringar 10 413 1 814

Kassa och bank
Kassa och Bank 3 302 898

Summa kassa och bank 3 302 898

Summa omsättningstillgångar 13 818 2 847

Summa tillgångar 198 815 171 380
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 15.000 aktier (15.000 aktier) 1 500 1 500
Reservfond 150 150

Summa bundet eget kapital 1 650 1 650

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 10 736 10 113
Årets resultat 1 620 623

Summa fritt eget kapital 12 356 10 736

Summa eget kapital 14 006 12 386

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 1 043 343
Ackumulerade överavskrivningar 309 366

Summa obeskattade reserver 1 352 709

Långfristiga skulder 11
Övriga skulder till kreditinstitut 149 500 124 500
Skulder till koncernföretag 27 000 27 000

Summa långfristiga skulder 176 500 151 500

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 551 3 480
Skatteskulder 272 -
Övriga skulder 1 291 283
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 843 3 022

Summa kortfristiga skulder 6 957 6 785

Summa eget kapital och skulder 198 815 171 380
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser
Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
FASTIGO 57 54

Summa ansvarsförbindelser 57 54
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader 33-50 år
Markanläggningar 20 år
Maskiner och inventarier 3-10 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Försäljning till koncernföretag

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Andel försäljningen till företag i de koncerner där företaget
ingår som dotterföretag

%
7 8

Not 3 Inköp från koncernföretag

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Andel inköp från företag i de koncerner där företaget ingår som
dotterföretag

%
1 1

Not 4 Personal

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Medelantalet anställda, m m
Kvinnor 3 3
Män 5 5

Totalt 8 8
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2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl
pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 3 507 3 252
Sociala kostnader 1 157 1 034
Pensionskostnader 284 124

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 4 948 4 410

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Varav till koncernföretag 334 591

Upplysningar till balansräkningen

Not 6 Byggnader och mark

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 207 807 204 303
- Inköp 21 894 3 504

Utgående anskaffningsvärden 229 701 207 807

Ingående avskrivningar -43 320 -39 041
- Omklassificeringar - -
- Årets avskrivningar -4 421 -4 279

Utgående avskrivningar -47 741 -43 320

Redovisat värde 181 960 164 487
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 170 4 238
- Inköp 110 -
- Försäljningar/utrangeringar -121 -68

Utgående anskaffningsvärden 4 159 4 170

Ingående avskrivningar -3 549 -3 468
- Återförda avskrivningar på försäljningar resp utrangeringar 121 68
- Årets avskrivningar -171 -149

Utgående avskrivningar -3 599 -3 549

Redovisat värde 560 621

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 385 2 539
- Inköp 20 060 4 350
- Omklassificeringar m m -21 008 -3 504

Utgående anskaffningsvärden 2 437 3 385

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden andelar HBV 40 40

Utgående anskaffningsvärden 40 40

Utgående nedskrivningar 0 0

Redovisat värde 40 40
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Not 10 Förändring i eget kapital

Aktie-
kapital

Uppskriv-
ningsfond Reserv-

fond
Överkurs

fond
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
Belopp vid årets ingång enligt
fastställd balansräkning 1 500 - 150 3 450 6 663 623 12 386
Resultatdisposition enligt årsstämman
Balanseras i ny räkning - 623 -623 -
Årets resultat 1 620 1 620

Belopp vid årets utgång 1 500 0 150 3 450 7 286 1 620 14 006

Not 11 Långfristiga skulder

2014-12-31 2013-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år
efter balansdagen:

Övriga skulder till kreditinstitut 149 500 124 500

Summa 149 500 124 500
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2015-05-07 för fastställelse.

Fjugesta 2015-03-05

Kjell Edlund Sören Fagerstedt

Gunilla Pihlblad Peter Sahlqvist
Ordförande

Sören Skårsjö Pelle Widlund
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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Dnr: KS 15-272

Internkontroll 

Ärendebeskrivning
Enligt det av fullmäktige antagna ”Reglementet för intern kontroll av ekonomi och 
verksamhet” ska nämnderna senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar 
behövs föranstalta om sådana.

Kommunstyrelsen samt Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med uppföljning 
av internkontroll 2014, det har inte Kultur- och bildningsnämnden.

1 Bakgrund
Enligt det av fullmäktige antagna ”Reglementet för intern kontroll av ekonomi och 
verksamhet” ska nämnderna senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till 
kommunstyrelsen.

Det står också att; Kommunstyrelsen, eller den kommunstyrelsen utser, fastställer 
senast vid utfärdande av bokslutsanvisningarna när rapport senast ska avlämnas. 
Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt 
vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för 
förbättring av kommungemensamma rutiner.

I kommunallagen står följande

Styrelser och nämnders ansvarar för den interna kontrollen enligt kommunallagens 
(KL) 6 kap 7 §: Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att 
verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

En vanlig definition av intern kontroll1 är: Intern kontroll är en process 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet genom vilken kommunens 
styrelse och nämnder, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet 
för att kommunens mål uppnås inom följande områden: 

• Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m

2 Analys
Arbetet kring intern kontroll brister i Lekebergs kommun. Reglementet som 
kommunfullmäktige har antagit följs inte. 
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För 2014 har följande brister konstaterats:

 Kultur- och bildningsnämnden som över huvud taget inte har gjort någon 
uppföljning av intern kontrollen 

 Kommunstyrelsen antog ingen intern kontrollplan för 2014 men gjorde en 
uppföljning dock baserad på 2013 års plan. 

 Vård- och omsorgsnämndens uppföljning har stora brister

2.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har i sin uppföljning i sin uppföljning konstaterat brister kring 
främst gällande administration, bland annat arbetet med arkivering och redovisning 
av delegation behöver ses över.  Även uppföljning av fattade beslut har under 2014 
visat brister, något som revisonen har påpekat. Nya rutiner är under framtagande 
kring detta.

I övrigt har inga allvarliga brister hittat

2.2 Vård- och omsorgsnämnden
Av Vård- och omsorgsnämndens uppföljning går det enbart utläsa att intern kontroll 
har utförts men resultatet och eventuella brister som hittats saknas. 

2.3 Kultur- och bildningsnämnden
Saknar internkontrollplan och har inte genomfört någon uppföljning.      

3 Slutsats
Stora brister finns kring arbetet med intern kontroll i Lekebergs kommun. Allvarligast 
är bristen inom Kultur- och bildningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för intern kontrollen i kommunen och 
bör kräva av nämnderna att arbetet kring intern kontroll ses över och skärps upp 
men även kommunstyrelsen bör se över sina rutiner och arbetssätt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. ger kultur- och bildningsnämnden i uppdrag att innan sommaren redovisa åtgärder 
och rutiner för intern kontroll samt nämndens intern kontrollplan för 2015 till 
kommunstyrelsen.
2. ger vård och omsorgsnämnden i uppdrag att innan sommaren redovisa åtgärder 
och rutiner för intern kontroll samt nämndens intern kontrollplan för 2015 till 
kommunstyrelsen
3. ger kommundirektören I uppdrag att se över intern kontrollen för hela kommunen 
och redovisa detta till kommunstyrelsen innan sommaren.  
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LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Tf. Kommundirektör Administrativ chef 
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Internkontrollplan Vård och omsorgsnämnden 2014
Enligt reglementet för intern kontroll av verksamheten skall respektive nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. 
Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som skall omfattas av granskningen under en viss period. 
Valet av granskningsobjekt skall motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. 
Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får allvarliga konsekvenser skall prioriteras.
Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen skall årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut.
Den kontroll ansvarige skall, snarast efter sammanställning, redovisa uppföljning av intern kontrollplan till berörd ansvarig som framgår av planen. 
Allvarliga brott eller brister som upptäcks i samband med granskning skall rapporteras omedelbart. 

Rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Frekvens Rapport till Risk Anm

Patientsäkerhet

Kvalitet Patientsäkerhetsberättelse MAS Skriven rapport 1 g /år MAS Måttlig Rapporteras till 
nämnd 

Läkemedels 
hantering 

Kontroll av följande rutiner 
narkotiska preparat.

Sjuksköterska Läkemedelskontroll

Uppföljning given 
delegation 

1 g/år MAS Allvarlig Rapporteras till 
nämnd

Hygien Följsamhet till basala 
hygienrutiner och 
klädregler

Enhetschef Observation 2 ggr/år MAS Allvarlig Rapporteras till 
nämnd

Avvikelser  / 
synpunkter

Lex Sara

Lex Maria

Procapita samt 
inkommande synpunkter 

Enhetschef Skriftligt enligt 
dokumenterad rutin

1g/månad MAS Allvarlig Avstämning i

ledningsgruppen 
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Rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Frekvens Rapport till Risk Anm

Beslut

Biståndsbeslut

Antal ansökningar 

beslut/avslag/överkl
agande

Bistånds-

handläggare

Skriftligt enligt 
dokumenterad 
rutin

 1 g/ mån Förvaltningschef Rapporteras i 
VON Au

Bostadsanpassning Antal ansökningar 

beslut/avslag/överkl
agande

Handläggare Skriftligt enligt 
dokumenterad 
rutin

 2 g/ år Förvaltningschef Rapporteras i 
VON Au

Boendetid i särskilt 
boende

In/ ut flyttning Enhetschef Skriftligt enligt 
dokumenterad 
rutin

1 g/ år Förvaltningschef  Rapporteras i 
VON Au

Beslut om ekonomiskt 
bistånd

Antal ansökningar 

beslut/avslag/överkl
agande

Enhetschef Skriftligt enligt 
dokumenterad 
rutin

1 g/ år Förvaltningschef Rapporteras i 
VON Au

Övrigt

Registrering av 
allmänna handlingar

Registrering sker 
enligt lag

Nämnd

sekreterare

Stickprov Förvaltningschef I samband med 
ordförandebere
dning

Avtal Uppsägningstider 
bevakas, hyresavtal, 
licenser mm

Enhetschef Årsvis Förvaltningschef Ledningsgrupp
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Risk Uppföljning/resultat 

Administrativa avdelningen 

Registrering av allmänna 

handlingar   

Registrering sker 

enligt lag 

Kommunsekret

erare 

Allvarlig Inga avvikelser har hittats.  

Arkivering Arkivering sker enligt 

plan 

Administrativ 

chef 

Måttlig Inga stickprov har genomfört och det finns en hel del att göra kring 

kommunens arkivering och rutiner för detta. Omtag planeras att 

genomföras under 2015.    

Avtal – 

kommunövergripande 

Uppsägningstider 

bevakas, hyresavtal 

samt upphandling 

Kommunsekret

erare 

Allvarlig Inga avvikelser har hittats men det finns anledning att förbättra arbetet med 

bevakning av avtal. Arbete pågår med att använda Platina för detta.   

Ärendeberedning Att det finns tydliga 

beslutsunderlag 

Kommunsekret

erare 

Måttlig Inga avvikelser har hittats. Vissa problem med att tekniken kring Meetings 

har krånglat och på sätt påverkat möjligheterna att läsa beslutsunderlagen. 

Dessa teknikbrister ska vara åtgärdade.   
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Risk Uppföljning/resultat 

Beslut Följa upp beslutade 

uppdrag och följa 

upp verkställighet av 

beslut 

Kommunchef Måttlig Brister har funnits kring uppföljningen och rapporteringen kring beslut men 

nya rutiner är under framtagande.  

Delegation Att 

delegationsordninge

n efterlevs 

Kommunsekret

erare 

Allvarlig Brister finns kring att rapportera in fattade delegationsbeslut. Rutinerna har 

brustit på en del håll. Även här pågår ett arbete med att utbilda och utveckla 

rutinerna.  

Teknik- och serviceavdelningen  
Rutin Kontrollmoment Ansvarig Risk Uppföljning 

Delegation, anmälan och 

rapportering 

Delegationsordninge

n 

Verksamhetsan

svarig 

Liten Brister finns kring att rapportera in fattade delegationsbeslut. Rutinerna har 

brustit på en del håll. Även här pågår ett arbete med att utbilda och utveckla 

rutinerna. Omtag planeras att göras under 2015. 

Arkivering Arkivering sker enligt 

plan 

Administrativ 

chef 

Måttlig Inga stickprov har genomfört och det finns en hel del att göra kring 

kommunens arkivering och rutiner för detta. Omtag planeras att 

genomföras under 2015.    
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Risk Uppföljning/resultat 

Beredskap Larmlistor är aktuella Verksamhetsan

svarig 

Måttlig Stickkontroller har visat på att vissa larmlistor har haft gamla nummer och 

namn. Uppdatering pågår under 2015. 

Försäljning av varor och 

tjänster 

Kontroll av att 

aktuella taxor och 

prislistor följs 

Verksamhetsan
svarig 

Måttlig Taxor och prislistor följs upp rutinmässigt. Kontroll sker även att betalnig 

inkommer i tid. 

Fordon Kontroll av att 

körjournaler fylls i 

när bilarna används 

Verksamhetsan
svarig 

Liten Nytt körjournalprogramvara har försenats(Sparsam körning – Deviaq), det 

installeras under 1 kv 2015. Brister under uppstarten kräver manuella 

reservalternativ. När väl systemet är fullt i bruk ger det ökad säkerhet och 

precision. 

Inköp Inköp görs enligt 

avtal 

Verksamhetsan
svarig 

Liten Inköp görs inom gällande avtal. Då avtal ej finns och kostnadsnivån medger, 

används lokala/billigaste alternativ av leverantör. Avtal har inte följts när det 

gäller inköp av dricka och mejeriprodukter från grossist. Detta är nu 

åtgärdat. 

Entreprenadbeställningar Görs enligt 

upphandling 

Verksamhetsan
svarig 

Liten Ja, enligt normal rutin. 
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Risk Uppföljning/resultat 

Ekonomiavdelningen 
Beslutsförteckning Kontrollera att 

befintlig förteckning 

är aktuell. 

Ekonomiassiste
nt 

Måttlig Två gånger om året kontrolleras hela beslutsattestförteckningen. Inget att 

anmärka. 

Inköp Inköp görs enligt 

avtal. 

Ekonomiassiste
nt 

Måttlig Stickprov på inköpen sker månadsvis och på slumpmässigt framtagna 

fakturor. Inget att anmärka. 

Inköp Kontroll av 

rekvisitionsblock. 

Ekonomiassiste
nt 

Måttlig Kontrollen sker via stickprov och en gång om året. Inget att anmärka. 
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Risk Uppföljning/resultat 

Leverantörsfakturor Beslutsattest skett av 

rätt person. Faktura 

får ej 

beslutsattesteras av 

samma person som 

fakturan referera till. 

Besluts- och 

mottagarattesten får 

ej vara samma 

person. 

Ekonomiassiste
nt 

Allvarlig Stickprov på inköpen sker månadsvis och på slumpmässigt framtagna 

fakturor. Inget att anmärka. 

 

Leverantörsfakturor Orsak och gäster 

finns med vid 

representation. 

Ekonomiassiste
nt 

Måttlig Stickprov på inköpen sker månadsvis och på slumpmässigt framtagna 

fakturor. Inget att anmärka. 

Leverantörsfakturor Fakturans uppgifter 

är korrekta, exempel 

F-skatt, regnr moms. 

Ekonomiassiste
nt 

Måttlig Stickprov på inköpen sker månadsvis och på slumpmässigt framtagna 

fakturor. Inget att anmärka. 
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Risk Uppföljning/resultat 

Leverantörsfakturor Scannade fakturor 

korrekt överförda 

bl.a. rätt antal sidor 

scannade. 

Redovisningsek
onom 

Måttlig Kvartalsvis sker kontrollen av scanningen och på slumpmässigt framtagna 

fakturor. Inget att anmärka. 

Kontanthantering Hantering av 

handkassor. 

Ekonomiassiste
nt 

Allvarlig Handkassorna kontrolleras vid varje nytt uttag av kontanter via 

ekonomiavdelningens kassahantering och inför bokslutet. Inget att anmärka. 

Kontanthantering Redovisning av 

handkassor. Kvitto 

och kontanter 

stämmer med 

utkvitterat belopp. 

Ekonomiassiste
nt 

Allvarlig Handkassorna kontrolleras vid varje nytt uttag av kontanter via 

ekonomiavdelningens kassahantering och inför bokslutet. Inget att anmärka. 

Kontanthantering Kontroll av hantering 

av sedlar och mynt. 

Ekonomiassiste
nt 

Allvarlig Handkassorna kontrolleras vid varje nytt uttag av kontanter via 

ekonomiavdelningens kassahantering och inför bokslutet. Inget att anmärka. 

Kontanthantering Kontroll av förvaring 

av kontanter. 

Ekonomiassiste
nt 

Allvarlig Handkassorna kontrolleras vid varje nytt uttag av kontanter via 

ekonomiavdelningens kassahantering och inför bokslutet. Inget att anmärka. 
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Risk Uppföljning/resultat 

Investering Se till att rätt 

investeringar finns i 

anläggningsregistret. 

Redovisningsek
onom 

Måttlig Två gånger om året kontrolleras anläggningsregistret med genomförda 

investeringar (delårs- som årsbokslut). Inget att anmärka. 

Investering Kontrollera att 

investeringsbeslut 

föreligger. 

Redovisningsek
onom 

Måttlig I samband med inrapportering av årets investeringar i anläggningsregistret 

kontrolleras om investeringsbeslut föreligger. Inget att anmärka. 

Arkivering Arkivering sker enligt 

plan. 

Ekonomiassiste
nt 

Måttlig Årligen sker en överflytt av tidigare års ekonomitransaktioner m.m. till 

centralarkivet varvid närarkivet uppdateras en gång om året i samband med 

bokslutet. Inget att anmärka. 

Avtal Uppsägningstider 

bevakas. 

Ekonomiassiste
nt 

Allvarlig Alla ramavtal bevakas av ekonomiavdelningen under året. Inget att 

anmärka. 

Personalavdelningen 
LAS Se till att LAS-regler 

följs vid 

tjänstetillsättning 

Personalchef Allvarlig Stickprov genomfört. Inget att anmärka. 
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Risk Uppföljning/resultat 

Anställningar Se till att personer 

anställs på rätt 

anställningsform 

Personalchef Allvarlig Har följts upp löpande. Felaktigheter har upptäckts och åtgärdats. 

Policys Se till att lagstadgade 

och aktuella policys 

finns 

Personalchef Liten Kontroll genomförd. Förslag till nya policys under bearbetning. 

REHAB Tillse att 

rehabiliteringsplan 

upprättas 

Arbetsmiljösam
ordnare 

Allvarlig Kontroll genomförd. Inget att anmärka 

Mertidsjournal Att kommunen följer 

regler för 

mertidsarbete 

Personalsekret
erare  

Allvarlig Kontroll genomförd. Ett fall av avvikelse mot ATL funnen. Åtgärdat. 
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From: linda.kirrander@lekeberg.se
To: magnus.stensson@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: VB: Interkontroll
Attachments: §8 Internkontroll uppföljning 2014(18433).pdf; Internkontrollplan
Vård och omsorgsnämnden 2014(18216).docx
Embedded Attachments:

Hade bara skickat till Gustav, så inte konstigt att du inte hittade.
//Linda
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Linda Kirrander
Skickat: den 27 februari 2015 08:15
Till: Gustav Olofsson
Ämne: SV: Interkontroll
Ok!
Med vänlig hälsning
Linda Kirrander
Utredningssekreterare
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelseförvaltning
0585-487 61 (dir)
linda.kirrander@lekeberg.se
Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gustav Olofsson
Skickat: den 27 februari 2015 08:10
Till: Linda Kirrander
Ämne: SV: Interkontroll
Båda. Men vi pratar om uppföljningen av 2014 inte årets
Hälsningar
Gustav Olofsson
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Linda Kirrander
Skickat: den 27 februari 2015 08:09
Till: Gustav Olofsson
Ämne: SV: Interkontroll
Protokollsutdrag eller själva internkontrollplanen?
//Linda
Med vänlig hälsning
Linda Kirrander
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Utredningssekreterare
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelseförvaltning
0585-487 61 (dir)
linda.kirrander@lekeberg.se
Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gustav Olofsson
Skickat: den 27 februari 2015 08:07
Till: Linda Kirrander
Ämne: SV: Interkontroll
Kan du expediera VONS:s till KS
Hälsningar
Gustav Olofsson
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Linda Kirrander
Skickat: den 27 februari 2015 07:48
Till: Gustav Olofsson
Ämne: SV: Interkontroll
VON ja, men KUB nej. Nej, vi jobbar på den. Hade som sagt inte mycket att utgå från från början....
Med vänlig hälsning
Linda Kirrander
Utredningssekreterare
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelseförvaltning
0585-487 61 (dir)
linda.kirrander@lekeberg.se
Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gustav Olofsson
Skickat: den 26 februari 2015 15:47
Till: Gordana Sutic; Linda Kirrander
Kopia: Magnus Stensson
Ämne: Interkontroll
Hej
Har ni i era nämnder antagit uppföljning av era internkontrollplaner (som vi pratade om i jan)?
Har ni ännu antagit nån internkontrollplan för 2015?
Hälsningar
Gustav Olofsson
Administrativ chef
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Lekebergs kommun
gustav.olofsson@lekeberg.se
Tfn: 0585-48 966
Växel: 0585-48 700
www.lekeberg.se
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Protokoll 2015-02-17

Vård- och omsorgsnämnden

Tid
Starttid  14:00  Sluttid:16:00
Plats
Klaessonhuset, Vallgatan 43, Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Henrik Hult (C), ordförande
John Hägglöf (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Fredrik Steckl (SD)
Barbro Göransson (C), ersättare

Anne-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Marita Johansson (MP)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Övriga
Carina Nilsson, förvaltningschef
Anneli Carlsson, tillträdande förvaltningschef
Gordana Sutic, utredningssekreterare

Ordförande
Henrik Hult

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-02-17

Datum för anslags uppsättande 2015-02-19 Datum för anslags nedtagande 2015-03-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-02-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 8 - Internkontroll uppföljning 2014 (VON 15-26)

Ärendebeskrivning 
Internkontrollplan 2014 vård och omsorgsnämndens verksamhet. Kontrollplanen består av 
tre övergripande områden och rutiner som ska granskas under 2014. Patientsäkerhet, beslut 
och övrigt.
Under varje område finns rutin för kontrollmoment, vem som ansvarar för kontrollen, hur 
den görs och frekvens.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen gällande uppföljning av 
Internkontrollplan 2014 för Vård- och omsorgsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen gällande uppföljning av 
Internkontrollplan 2014 för Vård- och omsorgsnämnden.

Beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen gällande uppföljning av 
Internkontrollplan 2014 för Vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
 Uppföljning av Internkontrollplan Vård och omsorgsnämnden 2014
 Tjänsteskrivelse- Uppföljning av Internkontrollplan för vård- och omsorgsnämnden 2014
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Tjänsteskrivelse 2015-03-11 1 (1) 

 Dnr: KS 15-57 

 

 

Tjänsteskrivelse - Rapport av interkontroll för 
kommunstyrelsen 2014 

Ärendebeskrivning 
Då det av oklar anledning inte antogs någon internkontrollplan för 2014 av 
kommunstyrelsen har internkontrollplan 2013 använts.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen visar på en del brister, främst gällande 
administration, bland annat arbetet med arkivering och redovisning av delegation 
behöver ses över.  
 
Även uppföljning av fattade beslut har under 2014 visat brister, något som revisonen 
har påpekat. Nya rutiner är under framtagande kring detta. 
 
I övrigt har inga allvarliga brister hittats. 

 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontroll 2014. 

 

 

LEKEBERGS KOMMUN 
 

 

 

Peter Brändholm   Gustav Olofsson 
tf kommundirektör   Handläggare 
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Protokoll 2015-03-10

Kommunstyrelsen

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:15:15
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Andersson (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S), ersättare

Diana Olsén (C)
Pelle Widlund (M)

Övriga
Ewa Lindberg, T.f Kommundirektör
Magnus Stensson, Utredningssekreterare
Gustav Olofsson, Administrativ chef

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
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Protokoll 2015-03-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Magnus Stensson
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Protokoll 2015-03-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-03-10

Datum för anslags uppsättande 2015-03-11 Datum för anslags nedtagande 2015-04-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-03-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 45 - Rapport av interkontroll för kommunstyrelsen 2014 (KS 15-
57)

Ärendebeskrivning 
Då det av oklar anledning inte antogs någon internkontrollplan för 2014 av 
kommunstyrelsen har internkontrollplan 2013 använts. 

Uppföljningen av internkontrollplanen visar på en del brister, främst gällande administration, 
bland annat arbetet med arkivering och redovisning av delegation behöver ses över. 

Även uppföljning av fattade beslut har under 2014 visat brister, något som revisonen har 
påpekat. Nya rutiner är under framtagande kring detta.

I övrigt har inga allvarliga brister hittats.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontroll 2014.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontroll 2014.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse  - Rapport av interkontroll för kommunstyrelsen 2014
 Uppföljning av internkontrollplan 2014 för kommunstyrelseförvaltningen
 Internkontrollplan 2014
 §21 Rapport av interkontroll för kommunstyrelsen 2014
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Protokoll 2015-03-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Policy
Program

Plan
>Riktlinje

Fastställd av: Kommunstyrelsen
Datum: 2014-XX-XX
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef
Diarienummer: KS 14-245 Regler

Riktlinjer för sponsring i 
Lekebergs kommun
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Riktlinje 2 (5)

Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  

Innehållsförteckning

1 Allmänt om sponsring inom Lekebergs kommun.................................................3

1.1 Ansvar och övergripande bestämmelser .......................................................3

1.2 Skriftliga avtal.................................................................................................3

2 Sponsring av icke- kommunal verksamhet (när kommunen sponsrar) ...............4

2.1 Allmänt...........................................................................................................4

2.2 Typ av sponsring ............................................................................................4

2.3 Övrigt .............................................................................................................4

3 Sponsring av kommunal verksamhet (när kommunen tar emot sponsring).......4

3.1 Allmänt...........................................................................................................4

3.2 Bedömning av sponsor...................................................................................4

4 Sponsring i form av försäljning av anläggningars namn ......................................5

4.1 Allmänt...........................................................................................................5

4.2 Sponsringsmedel............................................................................................5

4.3 Bedömning av sponsor...................................................................................5
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Riktlinje 3 (5)

1 Allmänt om sponsring inom Lekebergs kommun
Sponsring innebär ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller fler parter, där den ena parten 
(sponsorn) förbinder sig lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster, 
och den andra parten (den sponsrade) som motprestation tillhandahåller t.ex. exponering av 
företagsnamn, varumärke eller varor och tjänster till nytta för sponsorn.

1.1 Ansvar och övergripande bestämmelser
Beslut att sponsra kommunal verksamhet avgörs av kommunstyrelsen.

Beslut att godkänna mottagande av sponsring av kommunal verksamhet eller 
försäljning av kommunala anläggningars namn avgörs av berörd nämnd eller styrelse.

Det ska råda rimlig proportion mellan sponsringsbeloppet och motprestationen. Vid 
sponsring ska hänsyn tas till objektivitetsprincipen och likabehandlingsprincipen.

Sponsringssamarbetet ska präglas av öppenhet och kunna granskas av allmänheten 
utan risk för bristande tilltro.

Utvärdering av samarbetet ska ske innan ett eventuellt beslut om förlängning av 
avtalet fattas. Eventuell förlängning ska godkännas av berörd nämnd eller styrelse.

1.2 Skriftliga avtal
Sponsorkontrakt ska alltid upprättas mellan parterna för att fastställa syfte, 
omfattning och parternas åläggande gentemot varandra.

Avtalet bör innehålla följande:
 Namn, adresser och organisationsnummer
 Kontaktpersoner
 Syftet med sponsringen
 Aktiviteten
 Sponsorns åtagande
 Mottagarens åtagande
 Avtalstid
 Redovisningskrav
 Formen för uppsägning av avtalet och om förutsättningarna förändras
 Formen för lösning av eventuell tvist om avtalets tillämpning

Lekebergs kommun ska förbehålla sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta 
ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller av de skäl som anges i texten nedan.
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Riktlinje 4 (5)

2 Sponsring av icke- kommunal verksamhet (när 
kommunen sponsrar)

2.1 Allmänt
Kommunen kan besluta om sponsring av publikdragande arrangemang inom idrotts- 
och kulturlivet. Sponsringen ska ske på affärsmässiga och objektiva grunder. 

Sponsringen ska ge ett mervärde för Lekebergs kommun i form av stärkt varumärke 
som boendekommun eller arbetsgivare.

2.2 Typ av sponsring
Sponsring får endast ske av publika evenemang. Sponsring av lokaler får endast ske 
om allmänheten äger tillträde till lokalerna under evenemang.

Sponsring kan även innebära att kommunen står för en del av marknadsförings-
kostnaderna i samband med olika evenemang om detta innebär att Lekebergs 
kommun namn lyfts fram.

2.3 Övrigt
Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell sponsring återbetalas.

Det samma gäller för föreningar eller organisationer som upphör med verksamhet 
under tiden för gällande sponsorkontrakt.

3 Sponsring av kommunal verksamhet (när 
kommunen tar emot sponsring)

3.1 Allmänt
Sponsringen får inte komma att inkräkta på det politiska handlingsutrymmet eller 
vara utformat på ett sätt som påverkar verksamhetens mål.

Sponsringen får inte tillämpas så att kärnverksamheten blir beroende av den. 
Sponsringen får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga syften.

Krav på inflytande eller medbestämmande från externa intressenter över 
verksamhetens innehåll eller beslutsprocess får inte förekomma.

Reklamskatt och moms tillkommer vid ekonomisk sponsring.

3.2 Bedömning av sponsor
Vid bedömning av sponsor ska följande beaktas:

 Att företaget drivs seriöst och inte har skulder till det offentliga
 Att sponsorns verksamhet är förenlig med kommunens värdegrund
 Att företaget följer god marknadsföringssed.
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Riktlinje 5 (5)

4 Sponsring i form av försäljning av anläggningars 
namn

4.1 Allmänt
Lekebergs kommun kan besluta om namnförsäljning av kommunens idrottsplatser 
och publika hallar med läktare.

Varje framställan behandlas separat.

Lekebergs kommun ska godkänna sponsor, anläggningens namn samt utförande och 
placering av skyltar och liknande. Yttrande ska inhämtas från namnberedningen.

I föreningens ansökan till kommunen ska det anges vad sponsringsmedlen ska 
användas till.

Anläggningar som disponeras av flera föreningar förutsätter att en gemensam 
ansökan lämnas till kommunen eller att sökande förening bifogar yttrande från övriga 
föreningar som disponerar anläggningen.

Krav på inflytande eller medbestämmande från externa intressenter över 
verksamhetens innehåll eller beslutsprocess får inte förekomma.

4.2 Sponsringsmedel
Sponsringsmedlen får användas för:

 Investeringar som kommer all verksamhet i berörd anläggning till nytta
 Eller till nytta för samtliga i anläggningen verkande föreningars barn- och 

ungdomsverksamhet.
Lekebergs kommun äger de investeringar som görs i anläggningen med 
sponsringsmedlen.

4.3 Bedömning av sponsor
Vid bedömning av sponsor ska följande beaktas:

 Att företaget drivs seriöst och inte har skulder till det offentliga
 Att sponsorns verksamhet är förenlig med kommunens värdegrund
 Att företaget följer god marknadsföringssed.
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Tjänsteskrivelse 2015-04-08 1 (1)

Dnr: KS 14-245

Riktlinje för sponsring i Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
I samband med aktualisering av sponsring för ”Hälsans stig” föreslås en revidering av 
riktlinjer för reklamköp och sponsring för Lekebergs kommun. Riktlinjer för 
reklamköp av föreningar i Lekebergs kommun (Dnr 166/1999-105) omfatta inte 
direkta sponsringsprinciper. 

De nu föreslagna riktlinjerna för sponsring i Lekebergs kommun är mer utförliga 
avseende hanteringen av reklam och sponsring. Förslaget grunda sig på andra 
kommuners riktlinjer av sponsring/reklam.

I och med detta ärende föreslår kommunstyrelseförvaltningen att nuvarande 
riktlinjer för reklamköp upphör.

Sponsring innebär ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller fler parter, där den 
ena parten (sponsorn) förbinder sig lämna ersättning i form av kontanta medel, varor 
och/eller tjänster, och den andra parten (den sponsrade) som motprestation 
tillhandahåller t.ex. exponering av företagsnamn, varumärke eller varor och tjänster 
till nytta för sponsorn.

1.1 Övergripande konsekvenser
Ärendet i sig får inte några direkta konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, 
miljö och hållbarhet, mångfald och integration. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Ärendet ger inga direkta ekonomiska konsekvenser i samband med införande av 
riktlinjerna dock innebär det att när sponsring aktiveras uppstår möjlighet till vissa 
intäkter. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun vilket ersätter 
Riktlinje för reklamköp av föreningar i Lekebergs kommun

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Peter Warman
tf. Kommundirektör Ekonomichef

284



 

Policy 
Program 

MER-plan 
>Riktlinje 

Regler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av kommunstyrelsen 1999-06-16 

Dnr: 166/1999-105 (KS 14-56) 

Formalia reviderad 2014-02-04 

  

Riktlinje för reklamköp 
av föreningar i 

Lekebergs kommun 

285



 

LEKEBERGS KOMMUN 
 

Riktlinje 2 (3) 
 

Dnr:KS 14-56 

 2014-02-04 

Lekebergs styrdokument 

Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning 
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål 
MER-plan – Innehåller mål och budget för kommunen och nämnder 
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera  
Regler – Absolut gräns och ska-krav   

 

 

 

Innehållsförteckning  
Interna riktlinjer ............................................................................................................. 3 
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LEKEBERGS KOMMUN 
 

Riktlinje 3 (3) 
 

Dnr: KS 14-56 

 2014-02-04 

 

 

Interna riktlinjer 
 Detta är interna riktlinjer som inte innebär bidragsrätt utan 

kommunstyrelsen avgör alltid ärendet 

 Det ska vara spridningen utanför den egna regionen som regel i länet 

 Det ska finnas en allmän positiv inställning till verksamheten 

 Uppmärksamhetsvärdet tas med i bedömningen 

 Det ska handla om reklam, ej sponsring 
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Tjänsteskrivelse 2015-03-26 1 (2)

Dnr: KS 15-16

Detaljplan för del av Lanna Hills, Hidinge-Lanna 4:62

Ärendebeskrivning
För BEST fastighet AB (Henrik Johanssons) räkning upprättades en detaljplan 
för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 avseende bostadsbebyggelse (tomter). I 
dess sydöstra hörn fanns ett fornminne som sparades i planen genom 
användningsbestämmelsen Natur. Länsstyrelsen beslutade dock 2013-03-27, att 
ge tillstånd att ta bort fornlämningen (RAÄ Ridinge 102: l) för att möjliggöra 
bostadsbebyggelse. Ett detaljplaneändringsförfarande genomfördes för den 
dåvarande naturmarken för att möjliggöra radhusbebyggelse.
Vid fastighetsbildningen uppstod problem då den först antagna planens 
fastighetsgränser låg något inom plangränserna för den senare detaljplanen.
Problemet löses med denna uppdaterade version av den sist antagna 
detaljplanen. Denna detaljplan ersätter den förra i sin helhet.
  
Samråd med berörda – 9 januari 2015 - 23 januari 2015 
Granskning med berörda – 11 februari 2015 – 25 februari 2015 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av radhus, i anslutning 
till golfbanan i Lanna, som komplement till den övervägande delen 
villabebyggelse som karaktäriserar Lanna-området idag. 
För BEST fastighet AB (Henrik Johanssons) räkning upprättades en detaljplan 
för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 avseende bostadsbebyggelse (tomter). I 
dess sydöstra hörn fanns ett fornminne som sparades i planen genom 
användningsbestämmelsen Natur. Länsstyrelsen beslutade dock 2013-03-27, att 
ge tillstånd att ta bort fornlämningen (RAÄ Ridinge 102: l) för att möjliggöra 
bostadsbebyggelse. Ett detaljplaneändringsförfarande genomfördes för den 
dåvarande naturmarken för att möjliggöra radhusbebyggelse
Vid fastighetsbildningen uppstod problem då den först antagna planen 
fastighetsgränser låg något inom plangränserna för den senare detaljplanen. 
Problemet löses med denna uppdaterade version av den sist antagna 
detaljplanen. Denna detaljplan ersätter den förra i sin helhet. 
Efter samrådet har planområdet utökats för att få fastighetsindelningen i 
intilliggande planområde i norr att stämma överens med detaljplanlagt område. 
De fastigheter som utökades gentemot detaljplanen i första skedet låg inom 
naturmark. Detta löses i denna senare plan genom att utöka planområdet och 
ändra användningen för marken inom bostadsfastigheterna från naturmark till 
kvartersmark för bostäder. Planbestämmelserna sätts i enlighet med de 
bestämmelser som gäller för bostadsmarken inom gällande detaljplan norr om 
nu aktuellt planområde.
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Tjänsteskrivelse 2015-03-26 2 (2)

Dnr: KS 15-16

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Lanna Hills, Hidinge-Lanna 
4:62

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Magnus Stensson
tf. Kommundirektör Handläggare
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 

Postadress: 
 

E-post: sydnarkebygg@askersund.se 
Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00 
Sydnärkes byggförvaltning Bankgiro: 5822-6515 
696 82 Askersund  
 

Sydnärkes byggförvaltning  Kommunfullmäktige Lekeberg 
Ulrika Åberg 
Planarkitekt 
 
Dnr.: xxxx.xx 
Datum: 2015-03-05 
 
 
 
Detaljplan för del av Lanna Hills, Hidinge-Lanna 4:62 
Sammanfattning 
För BEST fastighet AB (Henrik Johanssons) räkning upprättades en detaljplan för del av fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62 avseende bostadsbebyggelse (tomter). I dess sydöstra hörn fanns ett 
fornminne som sparades i planen genom användningsbestämmelsen Natur. Länsstyrelsen 
beslutade dock 2013-03-27, att ge tillstånd att ta bort fornlämningen (RAÄ Ridinge 102: l) för att 
möjliggöra bostadsbebyggelse. Ett detaljplaneändringsförfarande genomfördes för den dåvarande 
naturmarken för att möjliggöra radhusbebyggelse. 
Vid fastighetsbildningen uppstod problem då den först antagna planenen fastighetsgränser låg 
något inom plangränserna för den senare detaljplanen. 
Problemet löses med denna uppdaterade version av den sist antagna detaljplanen. Denna 
detaljplan ersätter den förra i sin helhet.  
 

Beslutsunderlag 
Planavtal mellan Lekebergs kommun och BEST fastigheter – 2012-01-03 
 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Lanna Hills, Hidinge-Lanna 4:62 
 

Beredning 
Samråd med berörda – 9 januari 2015 - 23 januari 2015 
Granskning med berörda – 11 februari 2015 – 25 februari 2015 
 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av radhus, i anslutning till golfbanan i 
Lanna, som komplement till den övervägande delen villabebyggelse som karaktäriserar Lanna-
området idag. 
 
För BEST fastighet AB (Henrik Johanssons) räkning upprättades en detaljplan för del av fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62 avseende bostadsbebyggelse (tomter). I dess sydöstra hörn fanns ett 
fornminne som sparades i planen genom användningsbestämmelsen Natur. Länsstyrelsen 
beslutade dock 2013-03-27, att ge tillstånd att ta bort fornlämningen (RAÄ Ridinge 102: l) för att 
möjliggöra bostadsbebyggelse. Ett detaljplaneändringsförfarande genomfördes för den dåvarande 
naturmarken för att möjliggöra radhusbebyggelse. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 

Postadress: 
 

E-post: sydnarkebygg@askersund.se 
Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00 
Sydnärkes byggförvaltning Bankgiro: 5822-6515 
696 82 Askersund  
 

Vid fastighetsbildningen uppstod problem då den först antagna planenen fastighetsgränser låg 
något inom plangränserna för den senare detaljplanen. 
 
Problemet löses med denna uppdaterade version av den sist antagna detaljplanen. Denna 
detaljplan ersätter den förra i sin helhet. 
 
Efter samrådet har planområdet utökats för att få fastighetsindelningen i intilliggande planområde 
i norr att stämma överens med detaljplanelagt område. De fastigheter som utökades gentemot 
detaljplanen i första skedet låg inom naturmark. Detta löses i denna senare plan genom att utöka 
planområdet och ändra användningen för marken inom bostadsfastigheterna från naturmark till 
kvartersamark för bostäder. Planbestämmelserna sätts i enlighet med de bestämmelser som gäller 
för bostadsmarken inom gällande detaljplan norr om nu aktuellt planområde. 
 

Finansiering 
Detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun. 
 
 
 
___________________________                 ___________________________ 
Ulrika Åberg   Ove Sahl 
Planarkitekt   Förvaltningschef 
 
 

Bilagor: 

Planbeskrivning 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
Fastighetsförteckning 
Behovsbedömning 

 

 

 
_____________________________________________________ 

Beslutet skickas till: 
Ulrika Åberg, Sydnärkes byggförvaltning 
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Detaljplan för del av Lanna Hills
Hidinge-Lanna 4:62

Antagandehandling
Mars 2015

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 (from 1 
januari 2015).

HÄR ÄR VI NU
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Handlingar

Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Bakgrund
För BEST fastighet AB (Henrik Johanssons) räkning upprättades en detaljplan för del 
av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 avseende bostadsbebyggelse (tomter). I dess sydöstra 
hörn fanns ett fornminne som sparades i planen genom användningsbestämmelsen 
Natur. Länsstyrelsen beslutade dock 2013-03-27, att ge tillstånd att ta bort 
fornlämningen (RAÄ Ridinge 102: l) för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Ett 
detaljplaneändringsförfarande genomfördes för den dåvarande naturmarken för att 
möjliggöra radhusbebyggelse.

Vid fastighetsbildningen uppstod problem då den först antagna planenen 
fastighetsgränser låg något inom plangränserna för den senare detaljplanen.

Problemet löses med denna uppdaterade version av den sist antagna detaljplanen. 
Denna detaljplan ersätter den förra i sin helhet.

Efter samrådet har planområdet utökats för att få fastighetsindelningen i intilliggande 
planområde i norr att stämma överens med detaljplanelagt område. De fastigheter 
som utökades gentemot detaljplanen i första skedet låg inom naturmark. Detta 
löses i denna senare plan genom att utöka planområdet och ändra användningen 
för marken inom bostadsfastigheterna från naturmark till kvartersamark för 
bostäder. Planbestämmelserna sätts i enlighet med de bestämmelser som gäller för 
bostadsmarken inom gällande detaljplan norr om nu aktuellt planområde.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av radhus, i anslutning till 
golfbanan i Lanna, som komplement till den övervägande delen villabebyggelse som 
karaktäriserar Lanna-området idag.

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

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

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

Läge och omfattning
Planområdet är beläget i Lanna, i anslutning till Lanna golfbana och utgörs av del 
av fastigheten Hidinge-Lanna 4:62. Området sammakopplas med detaljplaneområde 
för villabebyggelse norr och väster om nu aktuellt planområde. I öster avgränsas 
planområdet av en traktorväg och ett skogsområde. Söder om planområdet avgränsar 
ett mindre naturparti mot parhus- och villabebyggelse.

Markägaförhållanden
All mark inom planområdet är i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden

FÖP VINNA-området
En fördjupad översiktsplan för Vintrosa-, Lannaområdet antogs av Kommunfullmäktige 
i Lekeberg och i Örebro under 2012. Enligt FÖPen ska nyproduktion av bostäder 
i Lanna ske i mindre grupper eller som komplettering till befintlig bebyggelse 
och utformas med bykaraktär. Vid planläggning för bostäder ska särskilt beaktas 
möjligheterna till flerbostadshus och radhus som ger alternativ till villaboende.

Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014)
I den nu gällande översiktsplanen för Lekebergs kommun, 2014, hänvisas till den 
fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-, Lannaområdet.

Detaljplaner
Planområdet ingår innan denna planläggning i Detaljplan för del av Hidinge-Lanna 
4:62, Laga Kraft-vunnen 2014-10-16. Då fastighetsbildning i enlighet med planen inte 
var möjlig ersätts nu planen i sin helhet med detta planförslag.

Förutsättningar och förändringar

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för radhusbebyggelse längs en rundgående lokalgata med 
besöksparkering i sydöstra hörnet. Ett mindre område i mitten av planområdet sparas 
ut för möjliggörandet av lekplats och gemensamhetsyta. Lokalgatan utformas som 
gångfartsområde kring genmensamhetsytan för att skapa karaktären av ett torg där 
biltrafiken tvingas anpassa sig efter de gående inom området. Eftersom Lanna behöver 
komplettera sitt bostadsbestånd, avseende områden för flerbostadshus, ligger avsedda 
radhuslägenheter i linje med detta.

Detaljplanen rättar även tidigare problem i intilliggande planområde i norr.

Riksintresse och fornlämningar
Det aktuella planområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård, gällande 
Latorpsplatån, ett representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag 
av naturbetesmarker. Riksintresset omfattar ett nord-sydligt stråk av kalk- och 
skifferberggrund öster om Kilsbergsförkastningen. Den näringsrika berggrunden 
har gett ett mångformigt landskap med ädellövskogar och ett odlingslandskap med 
ängsrester och hagmarker. Området ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- 
eller kulturmiljön.
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I den fördjupade översiktplanen för Vintrosa-Lanna pekas planområdet ut som lämpligt 
för bostadsbebyggelse. Angående riksintressen för naturvård, Latorpsplatån, står det att 
läsa:

Omfattande naturvårdsinventeringar har gjorts i landskapet för att hitta de områden 
som har höga naturvärden och de områden som kan exploateras. Bland annat har den 
nationella inventeringen av ängs- och betesmarker samt naturvärdesobjekt utpekade av 
Skogsstyrelsen fungerat som planeringsunderlag och påverkas inte av några förslag till 
utbyggnadsområden.

Inom planområdet finns ett fornminne som i tidigare plan säkerställdes genom att 
marken fick användningsbestämmelsen Natur. Länsstyrelsen har sedan, i ett beslut 
fattat 2013-03-27, gett tillstånd att ta bort fornlämningen  (RAÄ Ridinge l 02: l) för att 
möjliggöra bostadsbebyggelse.

Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt.

Planerad bebyggelse
Den planerade bebyggelsen inom planområdet innefattar ca 20-30 lägenheter i radhus 
på tomter  runt 130-280 kvm. Detaljplanen medger 60% byggrätt av fastighetsarean, 
entréer ska placeras mot gatan, radhusen ska få sadeltak med en taklutning på 22-35 
grader.

Mark och vegetation
Marken utgörs av relativt flack terräng med en grupp av större träd i som avgränsning 
mot den bostadsbebyggelse som finns söder om planområdet.

I den naturinventering som genomfördes 2012, under arbetet med nu gällande 
detaljplan, anges att det i de nordöstra delarna av denna nya detaljplan finns öar av 
naturvärden, tibast, hassel, stensamlingar. Tibast är en fridlyst art inom Örebro län 
vilket innebär att det krävs dispens för att göra något som kan påverka eller skada 
denna art. Länsstyrelsen får ge dispens om det inte finns någon annan lämplig lösning 
och om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för 
arten.

Upptäcks Tibast under arbetet med exploateringen av detaljplaneområdet ska den 
skyddas och om behövligt ska dispens sökas för åtgärder som kan påverka eller skada 
arten.

Geotekniska förhållanden
Marken består företrädesvis av lerig morän. Hela Lannaområdet innehåller förhöjda 
radonförekomster i mark. Detaljplanen kräver radonsäkert byggande.

Golfbanan
Den befintliga drivingrangen och övningsbanan beräknas inte innebära en risk för 
de boende inom planområdet. Skulle det visa sig att det ändå uppstår problem med 
golfbollar inom planområdet kan ett högre staket kring golfverksamheten bli aktuellt.
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Större vattensalamander
Runt detaljplaneområdet finns lokaler för den fridlysta arten Större vattensalamander. 
Det större vattensalamandern är beroende av småvatten under sin lekfas under våren 
samt sommaren. Under andra delar av året utnyttjar de ett landområde på en radie om 
50-300 m från sin lekdamm. En del individer utnyttjar inte dammen alls under året utan 
endast landhabitatet.

Vid detaljplaneläggning av villaområdet norr och väster om nu aktuellt planområde, 
genomfördes en inventering av planområdet, avseende naturvärden och större 
vattensalamandrar. Utifrån naturinventeringen och samtal med länsstyrelsen 
tillskapades en 20 meter bred passage med naturmark i detaljplanen för att tillgodose 
vattensalamandrarnas landhabitat vid en större stenmur i området. Stenmuren är viktig 
för att tillgodose vattensalamandrarnas behov och för att arten fortsättningsvis ska ha 
en gynnsam bevarandestatur i området. 

Vattenhabitat för större vattensalamander finns ej inom nu aktuellt planområde.

Buller
Kommunen ansvarar för att se till att bullernivåerna från väg 567 inte överskrider 
gällande riktvärden.

Trafik
Planområdets lokalgata kopplas ihop med den lokalgata som löper genom 
detaljplaneområdet norr och väster om planområdet som i sin tur är ansluten till 
Vretavägen. Gång- och cykeltrafik avses integreras med biltrafik på gatorna inom 
planområdet.

Inom planområdet kommer ingen kollektivtrafik att köra. Däremot trafikeras Lanna 
centrum, som ligger ca 900 meter från planområdet, av busslinje 513 mellan Örebro 
och Fjugesta.
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Genomförandefrågor

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande. 
Samråd: Januari 2015
Granskning: Februari 2015
Antagande: April 2015
Laga kraft: Maj 2015

VA, el och telenät
Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det kommunala VA-nätet.
Planområdet avses anslutas till befintligt elnät.
Planområdet kan anslutas till det befintliga telenätet. Om ny byggnation medför att 
Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder, ska respektive person som initierar 
åtgärden bekosta den samt ansvara för att kontakt tas för att genomföra eventuell flytt 
av kablar.

Genomförandetid
Genomförandetiden för denna plan är fem år efter det att planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Lekebergs kommun ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman 
för i planen förekommande allmän platsmark (gator och naturmark) och är även 
ansvarig för framtida drift och underhåll av allmän platsmark. E.ON Elnät Sverige AB 
ansvarar för elnät och Skanova ansvarar för telenätet. Bebyggelsen inom planområdet 
avses anslutas till det kommunala VA-nätet.

Ekonomiska frågor
Lekebergs kommun bekostar framdragning av vatten, avlopp och vägar i anslutning till 
planområdet. Anslutningsavgift för vatten och avlopp ska debiteras enligt kommunens 
taxa för varje enskild tomtköpare.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen förutsätter avstyckning av detaljplanens användningsområde för 
bostäder. Bostadsområdena bör sedan avstyckas i mindre fastigheter för varje radhus. 
Gemensamt område för park- och lekytor bör styckas av för sig och lokalgatan med 
p-plats styckas av som en egen fastighet.

Bostadsområdena innefattar ca 2100 kvm + 2500 kvm + 1500 kvm.
Park- och lekområdet innefattar ca 260 kvm exl gångfartsområdet.
Gatumark inkl parkering innefattar ca 2100 kvm

All mark ingår idag i fastigheten Hidinge-Lanna 4:62 som är i privat ägo.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Ulrika Åberg     Ove Sahl
Planarkitekt     Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Postadress: E-post: sydnarkebygg@askersund.se
Sydnärkes byggförvaltning Tel.nr.: 0583-810 00
696 82  Askersund Bankgiro: 5822-6515

Sydnärkes byggförvaltning
Handläggare
Hikmet Hrustanovic
Stadsarkitekt

Dnr: 12KS250
Datum: 2015-03-20

Kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun

Detaljplan för fastighet Vreta 2:11 m. fl.

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde samt även ett 
verksamhetsområde med centrum, handel och kontor intill Hidinge skola. 

Handläggning
Förslaget för detaljplan har handlagt med normalt planförfarande. En granskningshandling av 
detaljplan för Vreta 2:2 m.fl. har varit ute på granskning under perioden 25 juni till 16 juli 2014, 
i enlighet med 5 kap 18 § Plan och bygglagen (2010-900). 

Inkomna synpunkter har redovisats och behandlats i särskilt utlåtande som bifogas 
planhandlingarna. 

Beslutsunderlag 
Avtal mellan Lekebergs kommun och BEST fastighet AB daterad 2012-01-03.
KS beslut § 7 Dnr 12KS250 daterad 2013-01-08 och KS beslut § 150 daterad 2014-05-27.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar

 att godkänna förslaget till detaljplan för Vreta 2:11 m.fl. i Lekebergs kommun, samt
 att förslaget till detaljplan för Vreta 2:11 m.fl. överlämnas till 

kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 18 § Plan- och 
bygglagen.

___________________________
Hikmet Hrustanovic
Stadsarkitekt
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From: Hikmet.Hrustanovic@lekeberg.se
To: magnus.stensson@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: DP Vreta 2:11
Attachments: Vreta_2_11_Planbeskrivning_antagandehandling.pdf
Embedded Attachments:

Hej igen,...här kommer den stora filen Vreta 2:11 som tillhör ärendet 12KS250.
Hälsningar/Hikmet
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Datum  Uppdragsnummer 

 2015-03-19 15 313 

U:\Geo\15\15313\Dokument\LannaVreta2-11Geo.doc 
 

Lekebergs kommun 

Lanna 

Vreta 2:11, Bostadsområde 
 

Översiktlig geoteknisk undersökning 
Lekebergs kommun planerar ett bostadsområde vid Lanna, Vreta 2:11, del av golfbanan. VAP 

har på uppdrag av kommunen översiktligt kontrollerat förutsättningarna för grundläggning inom 

området enligt förslag till ny detaljplan. Utgående från SGU:s jordartskarta över området har 

jordens fasthet kontrollerats genom trycksondering i 8 punkter. Jordluftens radonhalt har 

kontrollerats i 11 punkter.   

 

Där bebyggelsen planeras inom områdets västra del utgörs jorden av glacial lera på fast lerig, 

sandig morän. Leran bedöms till större delen vara fast och med begränsad mäktighet.  

Inom områdets östra del planeras bebyggelsen på postglacial finsand och morän som 

huvudsakligen är lerig, sandig. Sandens lagring varierar mellan lös till fast och moränjorden är 

övervägande fast. 

I det sydöstra hörnet, där ett verksamhetsområde planeras, utgörs jorden av silt som mestadels 

bedöms vara fast. 

Mätningar av jordluftens radonhalt visar att områdets östra del kan klassas som högradonmark.  

Inom den västra delen indikerar utförda mätningar att jorden kan klassas som lågradonmark eller 

normalradonmark.   

En- och tvåplansbyggnader bedöms kunna grundläggas på platta / plattor inom området.  

Där verksamhetsområde planeras i sydöst bedöms grundläggning av en- och tvåplans-byggnader 

huvudsakligen kunna utföras på platta / plattor. Risken att pålgrundläggning erfordras är dock 

större inom det sydöstra hörnet.  

Kompletterande geotekniska undersökningar krävs när byggnadslägen fastställts.  

Inom områdets östra del krävs radonsäkra grundkonstruktioner.  

Inom områdets västra del indikerar utförda mätningar att inga särskilda åtgärder m.h.t. 

markradon krävs för grundkonstruktionerna. Radonhalten bör dock kontrolleras när 

byggnadslägen fastställts. 

Förekommande jordlagers relativa fasthet och markytans lutningar medför att ingen skredrisk 

föreligger inom området. 

VAP  

 

 

Sören Jansson 

 

Bilagor: 1. Karta (A3) 
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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)
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

f försämring av fiskevatten

12 Buller och vibrationer        

Kommer projektet att orsaka:

a ökning av nuvarande bullernivå

b störningar i form av vibrationer

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

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

kan vara störande (bländande)

14 Mark- och vattenanvändning        

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

a nuvarande

b planerad

15 Hälsa och säkerhet        

Kommer projektet att orsaka:

a explosionsrisk

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

c risk för att människor utsätts för 
elektromagnetiska 
fält

d risk för hälsofara inklusive mental hälsa

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

f försämring för rörelsehindrade

g farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

16 Landskapsbild        

Kommer projektet att:

a försämra någon vacker utsikt eller landskapsbild

b skapa för allmänheten obehaglig landskapsbild

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

17  Rekreation , rörligt friluftsliv        

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

18 Kulturmiljö        

Kommer projektet att påverka:

a värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning 
till verksamhetsområdet

b fornlämningar

c kulturmiljön positivt i något avseende

d sammanhängande kulturmiljöer genom att skilja 
dem åt

19 Transporter/Kommunikationer        

a Kommer projektet att ge upphovtill betydande 
ökning av fordonstrafik

20 Naturresurser        

Kommer projektet att innebära:

a avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar 
naturresurs

b att mål och riktlinjer i grushållningsplanen 
motverkas

21 Miljöpåverkan från omgivningen        

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

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

22 Långsiktiga miljömål        

Finns det risk att projektet strider mot:

a centrala miljömål

b regionala miljömål

c lokala miljömål

23 Kretslopp        

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

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

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

c Minskas eller skadas naturens mångfald

d Är resursomsättningen ineffektiv/ökar 
resursslöseriet

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

begränsade med tillsammans kan vara 
betydande

25 Kommunalt VA och värme        

Kommer projektet att anslutas till kommunalt:

a vatten

b avlopp

c fjärrvärme
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Sammanfattning

Ort Datum

Namn

Titel

 7 (7)
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Åtgärder för att bevara och skapa nya livsmiljöer för den större vattensalamandern i samband med 

detaljplanearbete vid Vreta 2:11 

Samrådsärende enligt MB 12kap 6§ 

Kompensationsåtgärder för att bevara och utveckla livsmiljöer för den större vattensalamandern. 

Sammanfattningsvis föreslås habitatförbättrande åtgärder på både land och vatten.  

De ytor som tas i anspråk är i huvudsak anlagd golfbana. 

Ny damm 

Ny damm anläggs söder om detaljplaneområdet intill planerat naturreservat i anslutning till skolan. 

Dammen är utpekad på medföljande karta. Dammen utformas med långgrunda stränder och en 

djuphölja i på ett djup på minst en meter. Dammen placeras så att den kan vara solbelyst stor del av 

dagen. Norr om den nya dammen finns en stenmur som kan tjäna som övervintringsplats och 

vandringsväg mellan dammarna.. 

Skogen norr om skolan, som mest består av ädellövträd, planeras för att bli ett naturreservat. 

Åtgärder för att skapa bra landmiljöer i form av död ved och stenrösen planeras i samband med 

reservatsbildningen och att den nya dammen byggs.  

Befintliga dammar 

Befintliga dammar på nuvarande golfbana bevaras. Dammarna är rensade och anpassade till 

golfbanans funktion och därmed inte helt dugliga som lekområde för salamandern. Därför måste 

dammarna i viss mån restaureras. Stränder görs om och blir mer långsluttande med grunt vatten.  

Dammarna behöver även tillåtas växa igen till viss del för att gynna leken.  

Livsmiljöerna runt dammarna anpassas med buskar, utplacering av död ved och anläggning av 

stenröse. Plantering av buskar görs så att inte solinstrålningen till dammarna minskar. 

 

 
Vy över golfbanan 
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Befintlig damm på nuvarande golfbana 

 

Tunnlar 

För att den större vattensalamandern ska kunna vandra mellan dammarna och landområden i 

närheten anläggs tunnlar under de planerade vägarna. Tunnlarna är markerade på bifogad karta. 

 

Övervintringsplatser 

I området runt dammarna finns flera fina biotoper i form av stenmurar och ett skogsområde med 

mycket liggande död ved. För att ytterligare förstärka dessa miljöer ska ett nytt stenröse anläggas, 

död ved och eventuellt några rishögar läggas ut i närheten av den nyanlagda dammen.  

Inom detaljplaneområdet finns flera åkerholmar i form av stenhögar med träd och buskar. 

Enlig förslaget till detaljplan hamnar några av holmarna på tomter och stenhögarna kommer därför 

att flyttas i samband med iordningställandet av området. Detta finns markerat på bifogad karta. 

 

Bedömning av åtgärdernas påverkan på bevarandestatusen 

Bedömning är att den större vattensalamandern gynnas av åtgärderna.  

Bedömning grundar sig på att artens fortplantningsområden förbättras och att viloplatser och 

vandringsvägar ej förstörs utan att det istället tillkommer ny lämpliga miljöer. 
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ILLUSTRATIONSPLAN
2015-04-29
Detaljplan för

Vreta 2:11
Del av golfbanan
Lekebergs kommun, Örebro län

Förhandskopia 150318
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   GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

2015-03-20 

Sida 1 av 4 
 

Detaljplan för del av fastigheten Vreta 2:2 m. fl. Lekebergs kommun 

 

Hur granskningen har bedrivits 

Kommunstyrelsen i Lekebergs Kommun beslutade 2014-06-19, § 117, att ställa ut rubricerad 

detaljplan för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 § under tiden 25 juni – 16 juli, 

2014.  

Granskningshandlingarna DP Vreta 2:2 m. fl. har varit tillgängliga i Kommunhusets entré, 

Bangatan 7, Fjugesta samt på Kommunens hemsida. Allmänhet, sakägare, myndigheter, 

intresseföreningar, kommunala nämnder med flera gavs då ytterligare tillfälle att yttra sig över 

detaljplanen. 

Kungörelse om granskning har skett på kommunens anslagstavla, genom annonsering i 
lokalpressen och på hemsidan. Handlingar har skickats ut till berörda remissinstanser. 
 

Fyra yttranden har inkommit under granskningstiden. Nedan följer ett sammandrag av dessa 

med kommentarer. Yttrandena i oavkortad form finns att ta del av på Lekebergs kommun, 

kommunstyrelsen, Bangatan 7, 716 81 Fjugesta. 

Inkomna yttranden 

Länsstyrelsen Örebro län, 
Trafikverket region öst, 
Lantmäteriet 
Fredrik Wennerlund, Sälvensgård, 716 93 Fjugesta, 
Maria Holmgren, Dalbergavägen 24, 429 31 Kullavik/Mats Häller Norra Fiskebäcksvägen 33, 426 79 
Västra Frölunda 
 

Länsstyrelsen 

Riksintresse för naturvård 
Om ädellövsskogen kan bevaras inom planområdet bedömer Länsstyrelsen att planens 
genomförande inte påtagligt skadar riksintresset för naturvård. 
 
Kommentar: Planförslaget har reviderats sedan granskningsyttrandet och antalet bostäder har 
ytterligare minskats till förmån för naturområden. Liksom tidigare bevaras sammanhängande 
området med ädellövsskog inom området. 
 
Strandskydd 
De två västliga dammarna inom planområdet omfattas av generellt strandskydd enligt 7 kap. 13 § 
MB. Länsstyrelsen anser att planförslaget riskerar att påverka växt- och djurlivet på ett oacceptabelt 
sätt genom att dammar försvinner som hyser groddjur som är fridlysta enligt artskyddsförordningen. 
Länsstyrelsen anser att kommunen inte tagit ställning i frågan om att intresset att ta området i 
anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. 
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Kommentar: Reviderat planförslag medger att föreslagen bebyggelse koncentreras till områdets 
östra och mellersta delar vilket skapar en bredare grön korridor i anslutning till de västliga 
dammarna. Vidare föreslås att samtliga dammar inom planonområdet bevaras samtidigt som 
ytterligare en damm uppförs som kompensationsåtgärd i anslutning till blivande naturreservat (se 
även pkt Större vattensalamander).  Vid möte med Länsstyrelsen 2015-02-04 bestämdes att planen 
upphäver strandskyddet inom kvartersmark (för alla tre dammar inom planområdet). Som särskilt 
skäl anges att ett mycket angeläget allmänintresse av att utveckla landsbygden, som inte kan 
tillgodoses någon annanstans, väger tyngre än strandskyddsintresset.  
 
Buller 
Länsstyrelsen anser att bullerutredningen ska kompletteras med beräkningar för år 2030 och omfatta 
såväl ekvivalenta som maximala ljudtrycksnivåer. Därtill ska läget för byggrätter i anslutning till väg 
566 och ny huvudgata i området redovisas. 
 
Kommentar: Vid möte med Länsstyrelsen 2014-12-04 konstaterades att nuvarande bullerutredning är 
tillräcklig då den redovisar såväl ekvivalenta som maximala ljudtrycksnivåer. Vad gäller prognosår är 
detta en fråga om exploateringstakt. Bullerberäkningarna och de typfall som redovisas kan anses 
motsvara en full utbyggnad av området som teoretiskt skulle kunna motsvara år 2030, dvs om 15 år. 
Vad gäller läget för byggrätter bestämdes på mötet att planen revideras och omöjliggör byggrätter 
närmare än 21 meter från vägmitt utmed väg 566 och ny huvudgata.  
 
Geoteknik 
Länsstyrelsen anser att de geotekniska markförhållandena ska utredas inom planprocessen. 
 
Kommentar: Geoteknisk undersökning kommer göras under vintern 2015 för att beskriva områdets 
lämplighet för bostäder. Resultatet inarbetas i planen. 
 
Fornlämning 
Länsstyrelsen påpekar att det finns risk att ett av redovisade bostadsområden söder om ny 
huvudgata sträcker sig in i fornlämningsområdet Hidinge 56:1. Om så är fallet krävs tillstånd av 
Länsstyrelsen enlighet 2 kap. kulturmiljölagen (1998:150). 
 
Kommentar: Planförslaget har efter granskning reviderats och aktuellt bostadsområdet har ersatts av 
naturmark. 
 
Större vattensalamander 
Länsstyrelsen bedömer att dammarna och vissa landmiljöer inom detaljplanen utgör en viktig 
livsmiljö för arten större vattensalamander och andra fridlysta groddjur. Länsstyrelsen anser att 
ytterligare inventeringar behöver genomföras om kommunen avser gå vidare med planförslaget.  
 
Kommentar: Planförslaget har reviderats och samtliga dammar inom planonområdet bevaras. Vidare 
kommer en ny damm uppföras i anslutning till det blivande naturreservatet norr om skolan. En 
dispensansökan rörande artskydd skickas in till Länsstyrelsen där läge för ny damm redovisas. Vid 
möte 2015-02-04 mellan Länsstyrelsen och kommunen bestämdes att ingen ny inventering erfordras 
då det är osäkert om man kommer finna någon vattensalamander i dammarna. 
 
Trafikfrågor 
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter över planförslaget samt anser att en överenskommelse 
mellan Trafikverket och kommunen upprättas innan detaljplanen antas.  
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Kommentar: Planförslaget har reviderats och föreslaget handelområde i planens östra del har utgått. 
Vad gäller överenskommelse se nedan (kommentar till Trafikverket).  
 
Trafikverket 

Nytt område för handel 
Trafikverket finner föreslagen trafikförsörjning till nytt område för handel i området östra del högst 
olämplig och motsätter sig planförslaget. 
 
Kommentar: Förslagen markanvändning i granskningshandlingen avsåg i detta område handel 
motsvarande kioskverksamhet. Bedömningen var att trafik till och från denna verksamhet kunde ske 
från väg 567. Planförslaget har reviderats och handelområdet tagits bort.  
 
Anslutning av ny huvudgata till Vretavägen/väg 567 
Trafikverket bifaller planförslagets anslutning av ny huvudgata mot väg 567/Vretavägen men anser 
att ett genomförandeavtal som reglerar kostnads- och ansvarsfördelning upprättas innan planen 
antas. 
 
Kommentar: Planen har reviderats och istället för område för handelsändamål (ovan) föreslås 
område för allmän platsmark (lokalgata) utökas i anslutningen mellan ny huvudgata och väg 567 för 
att möjliggöra en flexibel utformning av korsningspunkten. Kommunen avser kontakta Trafikverket 
för att upprätta ett genomförandeavtal som undertecknas innan detaljplanen antas. Vad gäller 
diskussioner om förändrat väghållaransvar i Lanna är detta en fråga som är under behandling och 
kommunen avser återkomma i ärendet. 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet påpekar att planen felaktigt hänvisar till fastighet Vreta 2:2 istället för Vreta 2:11. 
Vidare önskar Lantmäteriet tydligare redovisning av fastighetsbeteckningar i plankarta. 
 
Kommentar: Fastighetsreglering för angränsande tomter har skett under planprocessen och 
ursprunglig fastighet Vreta 2:2 har bytt namn till Vreta 2:11.  Planförslaget revideras i detta avseende 
samtidigt som fastighetsbeteckningar tydliggörs i kommande plankarta.  
 
 
Fredrik Wennerlund, Sälvensgård 

Fredrik Wennerlund motsätter sig planförslaget på grund av risken för ökad trafik på väg 565 förbi 
Sälvensgård. 
 
Kommentar: Planförslaget innebär omfattande bebyggelse i en tidigare ostörd miljö och kommunen 
har förståelse för att detta kan upplevas negativt. Däremot möjliggör planen för ett naturnära 
boende nära skola och förskola. Befolkningsunderlaget i Lanna stärks vilket är positivt för kommunen 
och på sikt även deras invånare. Vad gäller trafik är en bedömning att planen medför ett 
trafiktillskott på cirka 1 000 fordon per årsmedeldygn (400 fordon från nya bostäder och 600 fordon 
från nytt verksamhetsområde). På väg 565 bedöms tillskottet bli cirka 300 fordon per dygn. Lekebergs 
kommun planerar för en ny anslutningsväg från Lanna som ansluter mot väg 204 i syfte att avlasta 
såväl väg 565 som väg 566 från genomfartstrafik. Detta innebär att trafiken på sikt troligen minskar 
förbi er gård, även med föreslagen exploatering. 
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Maria Holmgren / Mats Häller 

Maria Holmgren/Mats Häller önskar att fastigheterna Vreta 2:9 och 2:10 skall ingå i planområdet och 
planläggas som bostäder. Alternativt att inskickade förhandsbesked om bygglov för dessa fastigheter 
samt del av skogsområdet norr därom beviljas. Vidare framförs önskemål om att bostadsbebyggelse 
inritas i skogsområdet norr om ovan nämnda fastigheter. Vidare påpekas att projektet ej omfattar 
Vreta 2:2 och bör således byta namn. 
 
Kommentar: I samband med planarbetet med föreliggande plan har diverse övervägningar gjorts. Ett 
av dem är hur planen ska avgränsas. Kommunen har, utifrån gällande fördjupade översiktsplan för 
Hidinge-Lanna (se sid 4 i planbeskrivningen), gjort bedömningen att nya bostäder lämpligen uppförs 
enligt nuvarande förslag. Fastigheterna Vreta 2:9 och 2:10 ligger inom fornlämningsområde och 
bedömningen har varit att inte medta dessa fastigheter i denna plan. Vad gäller skogsområdet norr 
om dessa fastigheter kommer detaljplanen att ändras så att ny gräns sammanfaller med 
fastighetsgräns för Vreta 2:11. Vidare ligger hela området inom riksintresse för naturvård och 
inriktningen har varit, i samråd med Länsstyrelsen, att behålla befintliga skogsområden intakta. Vad 
gäller förhandsbesked om bygglov kommer detta hanteras i separat ärende. 
 
Helt korrekt har planförslaget inget med Vreta 2:2 att skaffa och namnet kommer ändras till Vreta 
2:11. 
 

 

SLUTSATS OCH ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 
 
Planen och dess planbeskrivning kompletteras utifrån de synpunkter som inkommit. 
 
EJ TILLGODOSEDDA SYNPUNKTER 
 
De inkomna synpunkterna anses tillgodosedda. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Granskningsutlåtandet har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning. 
 
 
Fjugesta 2015-03-20 
 
 
 
Hikmet Hrustanovic     Ove Sahl 
Stadsarkitekt      Förvaltningschef 
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PLANBESKRIVNING
Detaljplan för del av 

VRETA 2:11 (del av golfbanan i Lanna)
Lekebergs kommun, Örebro län 

ANTAGANDEHANDLING  2015-04-29                                      Dnr 12KS250
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Utgivningsdatum: mars 2015
Utgivare: Sydnärkes Byggförvaltning
Kontaktperson: Hikmet Hrustanovic
Konsult: Anna Morell/Andreas Asp, VAP VA-projekt AB
Distributör: Sydnärkes Byggförvaltning 696 82 Askersund 
Telefon 0583-810 00

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 normalt planförfarande enligt nya PBL 2010:900. Normalt 
planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt intresse och kan 
komma att medföra miljöpåverkan.

Här är vi nu.
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Detaljplan för del av fastigheten VRETA 2:11                      
(del av golfbanan) Lekebergs kommun, Örebro län

PLANBESKRIVNING 

BAKGRUND

Efter överenskommelse med fastighetsägaren till Vreta 2:11 låter Lekebergs kommun 
detaljplanelägga ett område på delar av Lanna golfbana. Detaljplanen ska möjliggöra för 
byggnation av bostäder och verksamheter. Ett avtal har slutits mellan fastighetsägaren och 
kommunen om att kommunen åtar sig detaljplaneläggning av bl. a. det aktuella området 
mot att kommunen får förvärva mark som ägs av fastighetsägaren.

HANDLINGAR

Planhandlingen omfattar:

-plankarta i skala 1:2 000 med planbestämmelser
-denna planbeskrivning (inklusive bilagor)
-fastighetsförteckning
-Illustrationsplan
-samrådsredogörelse (efter samråd)
-granskningsutlåtande (efter granskning)

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med cirka 80 villor samt 
även verksamhetsområden med centrum, handel och kontor.

LÄGE

Planområdet ligger i Lanna på delar av befintlig golfbana och utgörs av delar av fastigheten 
Vreta 2:11, Vreta 1:38 samt Hidinge-Lanna 4:62. Området är beläget på delar av den 9 
hålsbana som byggdes under  början 2000-talet. Avståndet till Fjugesta är cirka 9 km och 
till centrala Örebro cirka 20 km. Områdes areal är 23 ha.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Huvuddelen av marken inom planområdet är i privat ägo. Lekebergs kommun äger delar av 
marken i anslutning till Hidinge skola (Vreta 1:38).
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

ÖVERSIKTLIGA PLANER

I gällande översiktsplan för Lekebergs kommun anges för Lanna att nyproduktion av bostäder 
ska ske i mindre grupper eller som komplettering till befintlig bebyggelse. Nyproduktion ska 
anpassas till befintlig bebyggelse och rådande naturförhållanden.

2012 antogs en fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna, VINNA-området där delar av 
det aktuella planområdet pekas ut som utbyggnadsområde för bostäder. I fördjupningen 
anges att tillkommande bebyggelse bör ske i mindre grupper eller i anslutning till befintliga 
bebyggelsegrupper samt utformas med bykaraktär.  Vidare anges att mark för att möjliggöra 
utbyggnad av skola/förskola alternativt idrottsverksamhet reserveras i anslutning till Hidinge 
skola samt även att skogsområdet nordost om skolan bevaras.

Lullehovsbron österut.
Översiktskarta.

DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER

Planområdet är idag inte detaljplanelagt, men stora delar omfattas av områdesbestämmelser 
för Golfbanan vid Lanna, 1814-P8. Öster om området gränsar två detaljplaner, 1814-P107 och 
1880-P99, vilka båda möjliggör för bostäder. Söder om området gränsar detaljplan 1814-P108 
vilken möjliggör för idrottshall och angöring mot Hidinge skola. Väster om planområdet 
gränsar detaljplan för bostäder, 1814-P88. Detaljplan 1814-P107 berörs av den nya planen vid 
anslutning till Vretavägen. 

MILJÖMÅLSPROGRAM 2010-2015

I Lekbergs miljömålsprogram anges att vid nybyggnation ska grönområden anläggas 
i anslutning till bostäder. Gröna korridorer bör finnas som binder samman grön- och 
skogsområden med bostadsområdena. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas.
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KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT

Kommunstyrelsen i Lekeberg har 2013-01-08 (§ 7) beslutat ställa sig positivt till framtagande av 
detaljplan för aktuellt område. Ett avtal mellan Lekebergs kommun och fastighetsägaren har 
upprättats 2013-04-15 där fastighetsägaren överlåter en för kommunen intressant fastighet 
mot att kommunen låter detaljplanelägga två av markägarens områden för villabebyggelse. 
Ett av dessa områden är det nu aktuella planområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR

MARK OCH VEGETATION

Marken inom planområdet utgörs huvudsakligen av anlagd golfbana som från ett något 
högre parti i öst sluttar mot väst. En stor del av området utgörs av öppna gräsytor med 
inslag av sandbunkrar samt tre mindre vattenhinder (dammar), se även karta på nästa 
sida.  Dammarna är utförda med gummiduk i botten och kräver kontinuerlig skötsel. Inom 
området finns grupper av träd samt ett sammanhängande skogsparti i områdets västra 
del. Skogspartier angränsar till planområdets östra delar samt även vid Hidinge skola och 
befintlig bebyggelse vid Kulltorp, norr om planområdet. Genom planområdet löper även 
några stenmurar. Den östra plangränsen utgörs av väg 567. I den västra plangränsen finns ett 
dike med enstaka buskridåer. 

Huvuddelen av planområdet utgörs idag av golfbana.

Ett av vattenhindren i områdets södra del. Genom området löper flera stenmurar.
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Lullehovsbron västerut.

Väg 800 österut från Lullehovsbron

KULTURMILJÖ / FORNLÄMNINGAR

Inom planområdet finns ett antal registrerade fornlämningsområden. I samband med 
att nuvarande golfbana byggdes ut genomfördes år 2000-2001 en arkeologisk utredning 
som täcker in det nu aktuella planområdet. Därutöver genomfördes även arkeologiska 
förundersökningar för tre platser som påträffades i utredningen. De fornlämningar som 
återfinns inom planområdet består av tre härdgropar (RAÄ nr 98, 100 samt 101) , två områden 
med röjningsrösen (RAÄ nr 7 och 56) samt Vreta bytomt i anslutning till golfklubbens 
anläggning (RAÄ nr 97).

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts för planområdet. Undersökningen 
visar på att jorden i planområdets västra del utgörs av glacial lera på fast lerig, sandig 
morän. Leran bedöms till större delen vara fast och med begränsad mäktighet. Inom 
planområdets östra utgörs jorden av postglacial finsand och morän som huvudsakligen är 
lerig, sandig. Sandens lagring varierar mellan lös till fast och moränjorden är övervägande 
fast.  I det sydöstra delen av planormådet utgörs jorden av silt som mestadels bedöms 
vara fast. Sammanfattningsvis bedöms ingen skredrisk föreligga inom området. 

Hela Lannaområdet innehåller förhöjda radonförekomster i mark. Mätningar av jordluftens 
radonhalt visar att områdets östra del kan klassas som högradonmark medan övriga delar 
av planområdet kan klassas som låg- eller normalradonmark. 

FÖRORENAD MARK

Under de drygt tio år som golfbanan funnits har växtskyddsmedel använts på framförallt 
greenerna (sex stycken inom planområdet) för ogräs- och svampbekämpning. Enligt uppgift 
har endast godkända växtskyddsmedel använts men det är oklart vilken omgivningspåverkan 
detta kan ha medfört. Tidigare studier i andra länder visar att växtskyddsmedel kan spridas 
från golfbanor men det förefaller sällan orsaka en omfattande omgivningspåverkan. I 
samband med exploatering kommer själva greenerna att grävas bort och flyttas till annan 
plats i anslutning till planområdet. Bedömningen är att marken är lämplig för bostadsändamål 
efter att den eventuellt förorenade marken i greenområdena grävts bort. 

Fornlämningar, naturvärden, dammar och stenmurar inom planområdet.

Dammar     
(strandskydd)

Damm             
(ej strandskydd)

Stenmurar
Vretalunds-
skogen

Hidinge skola
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NATURMILJÖ

Riksintressen

Det aktuella planområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård enligt 3 kap. 6§ 
miljöbalken, gällande Latorpsplatån (NRO 18014). Området omfattar ett nord-sydligt stråk 
av kalk- och skifferberggrund öster om Kilsbergsförkastningen och utgör ett representativt 
odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker. Den näringsrika 

Vretalundsskogen, söder om aktuellt planområde.

berggrunden har gett ett mångformigt 
landskap med ädellövskogar och ett 
odlingslandskap med ängsrester och 
hagmarker. Området ska skyddas mot 
åtgärder som kan skada natur- eller 
kulturmiljön.

I den fördjupade översiktplanen för Vint-
rosa-Lanna pekas planområdet ut som 
lämpligt för bostadsbebyggelse. Angåen-
de riksintressen för naturvård, Latorpspla-
tån, står det att läsa:

”Omfattande naturvårdsinventeringar har 
gjorts i landskapet för att hitta de områ-
den som har höga naturvärden och de om-
råden som kan exploateras. Bland annat 
har den nationella inventeringen av ängs- 
och betesmarker samt naturvärdesobjekt 
utpekade av Skogstyrelsen fungerat som 
planeringsunderlag och påverkas inte av 
några förslag till utbyggnadsområden.”

Strandskydd

Två av dammarna inom planområdet 
omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 12§ miljöbalken.

Övriga biotoper

Inom planområdet finns stenmurar som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § 
MB och förordningen (1998:1252) om områdesskydd och bevaras genom att i detaljplanen 
ingå i naturmark som omger bebyggelsegrupperna. Detta för att säkerställa de naturvärden 
som finns i direkt närhet till stenmuren. Om biotoperna behöver tas bort behöver dispens 
sökas hos Länsstyrelsen.

Söder om planområdet finns ett större sammanhängande skogsområde, Vretalundsskogen, 
som är utpekat som blivande naturreservat i utkast till grönstrukturplan för Lekebergs 
kommun. Skogsområdet, som ligger i anslutning till Hidinge skola, inrymmer ett antal äldre 
träd. Detta område finns även upptaget som bevarandevärd ädellövskog i MKB för FÖP 
Lanna/Hidinge 2009 och utgör ett kärnvärde för riksintresset ”Latorpsplatån”.

En inventering av den fridlysta större vattensalamandern har genomförts inom planområdet 
(bifogas). Inga fynd av vattensalamander påträffades vid inventeringstillfället. 

Övriga biotoper som omfattas av generellt biotopskydd och därmed är skyddade enligt 7 
kap 11 § MB och förordningen (1998:1252) bedöms inte finnas inom planområdet.
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Utdrag ur tidigare trafikutredning redovisandes alternativ 1. Alternativ 2 har gemensam dragning genom 
planområdet som alternativ 1.

BEBYGGELSE

Idag finns spridd bebyggelse i anslutning till planområdet. Österut angränsar planområdet 
till ett relativt nybyggt område med bostäder utmed Vretavägen (väg 567).  Söder om 
planområdet ligger Hidinge skola som kommer byggas ut under 2014-2015.

SERVICE OCH FRITID

I anslutning till planområdet finns Hidinge skola och Vretalunds IP. Skolan är en F-6 skola 
som kommer att byggas ut under 2014-2015 och även kompletteras med en idrottshall. 
Söder om Hidingevägen finns två förskolor med totalt 6 avdelningar. I anslutning till Lanna 
golfbana finns restaurang, hotell och konferensanläggning. Närmaste livsmedelsbutik och 
drivmedelsstation finns i Vintrosa.

TRAFIK

Planområdet nås idag från Vretavägen, Hidingevägen samt en enskild väg som utgör 
plangräns norrut. Trafikverket är väghållare för Vretavägen (väg 567) samt Hidingevägen (566). 
Trafiken på Vretavägen uppgår till cirka 390 fordon per årsmedeldygn. Motsvarande siffra för 
Hidingevägen, förbi aktuellt område, är 440 fordon per årsmedeldygn.  Båda mätningarna 
avser mätår 2008. Vägarna är smala, cirka 5,5 meter  och hastigheten är begränsad till 30 
km/h på Vretavägen och varierar mellan 30 och 50 km/h på Hidingevägen förbi planområdet. 
Utmed Hidingevägen finns en separat gång- och cykelväg. Längs Vretavägen finns en 
uppgrusad gångstig på sträckan mellan Hidingevägen och golfbanan. En ny anslutning till 
skolan från Hidingevägen kommer stå klar under 2014.

En övergripande trafikutredning för Lanna har tagits fram under 2012 där nu aktuellt 
planområde finns med som en förutsättning. Kommunstyrelsen i Lekeberg har 2012-08-28 
(§ 127) beslutat att förorda att bygga trafiklösningar i enlighet med förslag 1 och 2 enligt 
framtagen trafikutredning. 
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Skogsområde bevaras

Illustration av planförslaget.

Dammar behålls

Villabebyggelse 
föreslås i mindre 
grupper

Skogsområde 
bevaras

Naturmark med 
gång- och cykelväg

Ny huvudgata

Stenmurar 
behålls

Område med 
tex handel, 
skola mm

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

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. Planen avviker delvis från gällande översiktsplan för Vintrosa-Lanna som 
endast anger utbyggnadsområden för bostäder inom akutellt planområde.

BEBYGGELSE

Ny bebyggelse ska anpassas till plats- och naturförhållanden och i huvudsak stämma överens 
med illustrationsplanen. 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.

Inom området möjliggör planen gång- och cykelvägar som förbinder omkringliggande 
områden med Hidinge skola. 
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

I planområdets södra del, i anslutning till Hidinge skola, föreslås verksamhetsområde 
med olika ändamål. Planen medger centrumnära verksamheter såsom butiker, service, 
kontor, bank men även vård, skola och bostäder. Syftet är att i dagsläget medge en flexibel 
markanvändning då området har ett strategiskt läge centralt i Lanna.  

FRIYTOR/GRÖNOMRÅDEN

Inom planområdet finns flera naturområden som bevaras. Dels bevaras områden med 
fornlämningar, dels bevaras det sammanhängande skogsområdet i områdets östra del som 
även sammanbinds med skogsområdet norr om skolan, Vretalundsskogen. Även områden 
runt befintliga dammar, stenmurar och mellan bebyggelsegruppper planläggs som 
naturmark.

TRAFIK

Biltrafik

Planområdet nås från en genomgående huvudgata som löper genom området. Gatan 
föreslås bli 7 meter bred som i norr ansluter mot Vretavägen. Anslutningens utformning ska 
godkännas av Trafikverket och ett genomförandeavtal tas fram innan byggnation av ny väg 
påbörjas. Söderut ansluter huvudgatan mot planerad gata vid angöringen till Hidinge skola. 
Utöver det finns lokalgator, 6 meter breda, som förbinder de olika bebygglesegrupperna inom 
området. Boendeparkering avses lösas inom respektive fastighet. Inom verksamhetsområdet 
i planens södra del möjliggörs för allmän parkering. Totalt bedöms planförslaget som mest 
alstra 1 000 fordon per årsmedeldygn när området är fullt utbyggt. Av dessa bedöms 600 
fordon genereras av detaljhandel i områdets södra del. 

Utfartsförbud regleras i erforderlig omfattning mot väg 566, Hidingevägen samt utmed 
delar av ny huvudgata samt delar av Vretavägen. Alternativet ligger i linje med tidigare 
framtagen trafikutredning. Detta innebär att ny huvudgata får en övergripande funktion 
med genomfartstrafik genom området och förbi Hidinge skola. Alternativet medför vidare 
att ny huvudgata på sikt ersätter Vretavägens funktion som genomfartsväg på sträckan 
mellan Hidingevägen och golfbanan. 

Karta som redovisar nuvarande och framtida trafikmängder.

334



11

Kollektivtrafik

Inga hållplatser planeras inom området. Linje 513 mellan Örebro och Fjugesta angör 
Lanna centrum, cirka 1 km från planområdet. En ny motorvägshållplats anläggs vid E18 
där expressbussar mellan Karlskoga och Örebro angör. Då området har ett centralt läge i 
Lanna kan det vara lämpligt att placera busshållplatser i anslutning till verksamhetsområdet 
i planens södra del.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafik avses integreras med biltrafik på gatorna genom planområdet. 
Därutöver föreslås flera separata gång- och cykelvägar som förbinder planområdet 
med omkringliggande områden. Utmed ny huvudgata föreslås en separat gång- och 
cykelväg anläggas som ansluter till nuvarande vägsystem vid Hidinge skola. Där lokalgator 
ansluter mot ny huvudgata har egenskapsbestämmelse införts i planen som anger att 
trafiksäkerhetsåtgärder ska utföras. Förslagsvis upphöjs genomgående gång- och cykelväg 
för att minska hastigheten på svängande fordonstrafik.

Buller

Konsekvenserna vad gäller vägbuller har studerats för planförslaget. För beräkningarna, 
som utförts i Soundplan, har antagits att hastigheten är begränsad till 30-40 km/h på 
omkringliggande vägnät. Nedan redovisas på vilka avstånd från vägmitt som riktvärdet för 
god bebyggd miljö uppnås (avser ekvivalent samt maxnivå utomhus).  Den maximala nivån 
kan vid enstaka fordonspassager överstiga 70 dBA cirka 15 meter från vägkant. Med hänsyn 
till de låga trafikmängderna, framförallt vad gäller tung trafik,  anses maxvärdet dock ej 
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330 fordon/dygn 1,5 30 4 21
570 fordon/dygn 4 30 5 21
920 fordon/dygn 3 40 6,5 21

Tabell som redovisar avstånd från vägmitt för 55 dBA ekv.nivå respektive 70 dBA max.
nivå Beräkningar är utförda på höjden 2 m över mark.

vara dimensionerande. 
Vad gäller ekvivalent 
nivå (55 dBA) bedöms 
inga problem föreligga. 
Sammantaget bedöms 
konsekvenserna 
vad avser buller från 
vägtrafik som små och 
inga skyddsåtgärder 
behöver vidtas.

TEKNIKSK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp

Hela planområdet avses anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet. En 
pumpstation föreslås placeras i planområdets västra del. Dagvattenåtgärder ska utföras på 
sådant sätt att fastigheten inte avleder mer dagvatten än motsvarande maxflöde från den 
oexploaterade fastigheten. Dagvattenåtgärder ska vara dimensionerande för ett tvåårsregn.

El- och telenät

El och tele bedöms kunna anslutas till befintliga ledningar efter samråd med respektive 
nätägare. Två områden för transformator (E-område) finns markerade i anslutning till 
bebyggelsen, ett befintligt i områdets östra del och ett nytt i den västra delen.
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MILJÖBEDÖMNING

Enligt 4 kap 34§ PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. För att klargöra detta ska en behovsbedömning göras enligt 
bilaga 2 och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En sådan behovsbedömning 
har gjorts för detaljplanen där det framgår att planförslagets genomförande inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen biläggs planförslaget och följer 
detta genom planprocessen. Nedan redogörs för de viktigaste aspekterna.

RIKSINTRESSEN

Planen innebär att vägar och bebyggelse uppförs i ett område som idag är ianspråktaget som 
golfbana.  Förslaget medför en negativ påverkan på landskapsbilden genom att vägar och 
bostäder uppförs inom området. Upplevelsen av riksintresset, det mångformiga landskapet 
med ädellövskogar och odlingslandskap med ängs- och hagmarker, försämras delvis med 
planförslaget. Däremot förblir odlingslandskapet och ädellövskogar opåverkade av förslaget 
då exploatering sker på mark som idag är ianspråktagen som golfbana. Sammantaget bedöms 
planförslaget ej medföra någon påtaglig skada på riksintresset då ingreppet endast berör 
en begränsad del av att annars stort riksintresseområde samt att riksintressets kärnvärden 
ädellövskogarna bevaras.

FORNLÄMNINGAR

Påverkan på de registrerade fornlämningar som finns  i området undviks i möjligaste mån 
genom att marken planläggs som natur.  I områdets mellersta del medger planen kvartersmark 
med ändamål för bostäder på, eller i nära anslutning till, fornlämningar RAÄ nr 100 samt 
101.  Vid fältbesök med länsstyrelsens antikvarie gjordes bedömningen att fornlämningarna 
troligen är bortgrävda i samband med att golfbanan uppfördes.

STRANDSKYDD

De två dammarna i planområdets västra del omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13§ 
miljöbalken. Planen innebär att strandskyddet upphävs inom kvartersmark. Dammarna 
anlades samtidigt som golfbanan under början av 2000-talet som en del av anläggningen. 
Med planförslaget anpassas ny bebyggelse till dammarna. Strandskyddets syften är att 
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 2. bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Föreslagen markanvändning med 
bostäder bedöms inte motverka dessa syften samt utgör ett mycket angeläget allmänintresse 
av att utveckla landsbygden i Lekebergs kommun, som inte kan tillgodoses någon 
annanstans. Detta intresse bedöms väga tyngre än strandskyddsintresset. Mot bakgrund av 
detta upphävs strandskyddet enligt 7 kap. 18 c § punkt 5. 

MILJÖ- OCH HÄLSORISKER

Följande risker har identifierats att hanteras i det fortsatta arbetet.  Då hela Lannaområdet 
innehåller förhöjda radonförekomster i mark föreskriver planen att byggnader skall uppföras 
i radonsäkert utförande. Avsteg får endast göras om platsspecifika mätningar visar att behov 
inte föreligger. I planområdets norra del angränsar kommande bebyggelse mot befintlig 
golfbana. För att minska risken för att golfbollar når in på tomtmark uppförs ett 5 m högt 
skyddsstängsel.
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE

Planförslaget innebär att ett område som idag huvudsakligen används som golfbana 
bebyggs med ett stort antal bostäder. Ytor som tidigare har använts för sport och rekreation 
tas i anspråk, men detaljplanen är utformad så att områdets karaktär kan bevaras. Dammar 
och ytor med träd och annan vegetation som finns i området sparas så att dessa kan fungera 
som naturliga rekreations- och lekytor.

Planområdet finns med i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) som ett utbyggnadsområde 
för bostäder men avviker från FÖP i och med förelsagna verksamhetsområden. Lanna 
med sin spridda bebyggelse är idag svår att försörja med kollektivtrafik. Planen medför att 
befolkningsunderlaget i Lanna ökar vilket på sikt kan förbättra förutsättningarna för kollektivt 
resande. Områdets närhet till natur gör att det sammantaget bedöms som ett bra läge för 
bostäder.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planen upprättas av VAP på uppdrag av Sydnärkes byggförvaltning. Lantmäteriet verkställer 
de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar ombesörjes av kommunen.

Tidplan

Planen hanteras med normalt planförfarande utan program.

Samråd om planförslaget  april-maj 2014
Granskning av planförslaget  juni-juli 2014
Antagande av planförslaget  april 2015
Laga kraft    maj 2015

Genomförandetid

Planen föreslås få en genomförandetid på 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Enligt PBL 
skall alla planer ha en genomförandetid på mellan 5 och 15 år. Under denna tid får planen inte 
ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. När genomförandetiden 
gått ut fortsätter planen att gälla tills den ändras eller upphävs.

Huvudmannaskap

Lekebergs kommun ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman för 
i planen förekommande allmän platsmark (gator och naturmark). E.ON Elnät Sverige AB 
ansvarar för elnät och Skanova ansvarar för telenätet. Bebyggelsen inom planområdet aves 
anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetskonsekvensbeskrivning

Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Tomternas storlek vid 
friliggande villor uppgår till cirka 1000 kvm. Fastighetsbildning enligt detaljplan kommer 
att kunna ske när detaljplanen vunnit laga kraft. I tabellen nedan framgår en översiktlig 
beskrivning av den fastighetsrättsliga påverkan som detaljplanen har på enskilda fastigheter.

Servitut och ledningsrätt

I den mån allmänna ledningar behöver förläggas på kvartersmark kommer dessa regleras 
med servitut eller ledningsrätt.

Namnsättning

Namnsättning av lokalgator inom planområdet sker genom förslag från Teknik- och 
serviceavdelningen i Lekebergs kommun till kommunstyrelsen för fastställelse av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun.

EKONOMISKA FRÅGOR

Lekebergs kommun bekostar framdragning av vatten, avlopp och vägar i anslutning till 
planområdet. Anslutningsavgift för vatten och avlopp ska debiteras enligt kommunens taxa.

Beskrivning Berörda 
fastigheter

Förändring i 
markanvändning

Kommentar

Fastighetsreglering                    
Ombildning av fastighet för 
att fastighetsindelning ska 
överensstämma med hur 
marken nyttjas

Vreta 2:11 Tidigare golfbana 
övergår till kvarters-
mark (bostäder) och 
allmän platsmark 
(gata eller natur)

Möjlighet att bilda ett 
sjuttiotal mindre nya fastighe-
ter (se även illustrationsplan)

Fastighetsreglering                    
Ombildning av fastighet för 
att fastighetsindelning ska 
överensstämma med hur 
marken nyttjas

Hidinge-Lanna 
4:62

Tidigare golfbana 
övergår till kvarters-
mark (bostäder) och 
allmän platsmark 
(gata eller natur)

Möjlighet att bilda ett tiotal 
mindre nya fastigheter (se 
även illustrationsplan)

Fastighetsreglering                    
Ombildning av fastighet för 
att fastighetsindelning ska 
överensstämma med hur 
marken nyttjas

Vreta 1:38 Marköverföring från 
BEST Entreprenad 
AB till Lekebergs 
kommun. Tidigare 
golfbana övergår till 
kvartersmark 
(centrum/handel/
bostäder) och allmän 
platsmark (gata eller 
natur)

Ersättning baseras på 
överenskommelse mellan 
BEST och kommunen.

338



15

TEKNISKA FRÅGOR

Vatten, avlopp och dagvatten

Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det kommunala VA-nätet. Dagvatten 
omhändertas lokalt via naturlig infiltrering på tomter och i diken.

Allmän platsmark, natur

Skogsområdet i planområdets västra del utgörs idag av gallrad blandskog. För att bibehålla 
skogsdungens karaktär kommer årlig röjning av sly erfordras. Skötselplaner kommer tas fram 
för befintliga dammar som visar på hur de ska anpassas  och skötas. 

El

För elförsörjning av den tillkommande bebyggelsen kan en ny transformatorstation komma 
att behövas. En förändrad dragning av delar av det befintliga högspänningsnätet kan komma 
att krävas vid en exploatering av planområdet. 

Brandvattenförsörjning

Behovet av brandvattenförsörjning kommer att utredas efter genomfört samråd.

Geoteknik och radon

En översiktlig miljöteknisk samt geoteknisk markundersökning ska genomföras innan 
bygglov kan ges.

MEDVERKANDE I PLANARBETET

Planhandlingarna har upprättats av VAP VA-Projekt AB i nära samarbete med Sydnärkes 
Byggförvaltning.

Anna Morell    Andreas Asp   Hikmet Hrustanovic   
Landskapsarkitekt   Civilingenjör   Stadsarkitekt
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Överflytt av skolassisenterna till KUB

Arbetsuppgifter i nuläget gör av admin och som riktas mot KUB
 Procapita Systemförvaltare
 Administrera Informentor
 Elevakter
 Statistik till SCB
 Aviseringar och placeringar av elever (Jette)
 Vikarieinringning (Katrin Ek, 0,5 åa)  
 Allmänt stöd till rektorerna
 Fakturahantering  
 Administration av anställningsbevis och T3 (timrapporter)
 Bussbokningar
 Administration av nycklar och taggar
 LINA (adressregister) – admin 
 Barnakter (Maritha)
 Administration av barnomsorgskön (Maritha)  

Förslag på förändring

Arbetsuppgifter som flyttas med skolassistenter till KUB
 Procapita Systemförvaltare
 Administrera Informentor
 Elevakter
 Statistik till SCB
 Allmänt stöd till rektorerna
 Aviseringar och placeringar av elever 
 Vikarieinringning (ev. central enhet)

Arbetsuppgifter som ligger kvar på Admin
 LINA (adressregister) 
 Barnakter 
 Administration av barnomsorgskön 
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Dnr: KS 14-655

Överflytt av skolassistenterna 

Ärendebeskrivning
I genomlysningen som gjordes i höstas av Adminstrativa avdelningen var en av 
slutsatserna att dom två skolassisterna som är organiserade på avdelningen borde 
flyttas över till Kultur- och bildningsnämnden. 

Baserat på genomlysningen har nu kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med 
kultur- och bildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på att flytta över 
skolassistenterna till kultur- och bildningsnämnden.

Detta innebär en budgetjustering mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och 
bildningsnämnden.   

1 Bakgrund
Under hösten 2014 gjordes en genomlysning av administrativa avdelningen (se 
bilaga). Syftet var att tydliggöra avdelningens uppdrag. Slutsatsen var bland annat att 
uppdraget behövde renodlas och att skolassistenterna och deras arbetsuppgifter 
borde flyttas över till kultur- och bildningsnämnden.

Det gjordes också en extern utredning under sommaren 2014 som kom till samma 
slutsats. 

I dagsläget är skolassistenterna organiserade i administrativa avdelningen men är 
fysiskt placerade på Lekebergsskolan. Personalansvar har administrativ chef men 
arbetsledningen sker av rektorerna.   

Skolassistenternas arbetsuppgifter består idag till största delen av skolrelaterade 
frågor, även om några uppgifter finns som hör till den centrala administrationen av 
kommunen. På liknande sätt finns det också uppgifter som de centralt placerade 
assistenterna utför som är kopplade mer mot skolan. 

2 Analys
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med Kultur- och 
bildningsförvaltningen sett över placeringen av skolassistenterna. Utgångspunkten 
har varit att undersöka om skolassistenterna ska flyttas över eller ej och slutsatsen av 
dessa diskussioner var att dessa bör flyttas över till kultur och bildningsnämnden.

En renodling kommer ske av arbetsuppgifterna där centrala administrationsuppgifter 
ligger kvar på administrativa avdelningen medan skoladministration flyttas till kultur- 
och bildningsförvaltningen tillsammans med skolassistenterna.  

2.1.1 Stannar på administrativa avdelningen
 LINA (adressregister)
 Barnakter
 Administration av barnomsorgskön 
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2.1.2 Följer med till kultur- och bildningsförvaltningen
 Procapita Systemförvaltare
 Administrera Informentor
 Elevakter
 Statistik till SCB gällande elever
 Allmänt stöd till rektorerna
 Aviseringar och placeringar av elever 

2.2 Övergripande konsekvenser
Hänsyn har tagit till barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och 
integration. Bedömningen är att inget av dessa påverkas negativt. 

2.3 Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och bildningsnämnden får ett tillskott på 204 000 kronor som överförs från 
kommunstyrelsens budget. Detta täcker inte helt tjänsterna då en viss del används 
till att finansiera den kommande bemanningsenheten som kommer att starta under 
våren. Den del av tjänsterna som är ofinansierad kommer Kultur och 
bildningsnämnden att hantera inom befintlig ram.    

3 Slutsats
Skolassistenterna bör flyttas över till Kultur- och bildningsnämnden. Detta gynnar 
både verksamheten och de anställda.   

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Flyttar 1,6 årsarbetare skolassistent från Kommunstyrelsen till Kultur- och 
bildningsnämnden
2. Ombudgeterar 204 000 kr från Kommunstyrelsen till Kultur- och bildningsnämnden

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson Anna Bilock
tf. Kommundirektör Administrativ chef Ekonom
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1 Uppdraget  
Syftet med denna genomlysning är komma fram till ett förslag kring vilket uppdrag 
den administrativa avdelningen ska ha. Det leder också i sin förlängning till att 
innefatta vilka uppgifter som avdelningen ska utföra och hur den ska vara 
organiserad för att detta ska utföras.  

1.1 Kort bakgrund 
Administrativa avdelningen bildades 2009 och då centraliserade man ett flertal 
administrativa funktioner i kommunen. Dokumentationen kring detta har visat sig 
vara bristfällig men enligt det som har gått att få fram bestod avdelningen av 8,35 
årsarbetare. Det saknas delvis dokumentation över vilka arbetsuppgifter som skulle 
ingår i administrativa avdelningen men framförallt handlade det om 
”assistentuppgifter”. Denna genomlysning är till viss del en konsekvens av 
otydligheten i uppdraget, det har under minst en femårsperiod förts en diskussion 
kring just detta. På sätt och vis har alltså avdelningens tydliga uppdrag saknats.   

2 Nuläge och analys 
Sedan starten har mycket förändrats och framförallt har behoven av administration 
och information ökat och kraven på just detta har också ökat. Förvaltningarna 
efterfrågar mer administrativt stöd från avdelningen samtidigt som många av de 
redan befintliga arbetsuppgifterna har ”svällt”. Det ställs också högre krav på det 
avdelningen gör.   

Sedan starten har det sammantagna antalet årsarbetare inom avdelningen ökat men 
det motsvarar inte den ökning av uppgifter som avdelningen samtidigt fått.  

2.1 Förtydligat uppdrag 
Ett problem i nuläget är att det finns olika bilder kring vad administrativa 
avdelningens uppdrag är och vilket stöd avdelningen ska ge. En del ser avdelningens 
uppdrag mer som ett stöd kring enklare administrativa uppgifter, så som hjälp med 
kopiering, bokning av biljetter, lägga in handlingar i Platina.  

Avdelningens uppdrag har varit komplext men de enklare ”assistent” uppgifterna 
minskar och det är också enklare/effektivare för verksamheterna att göra dem själv. 
Med alla de ökade kraven som ställs är det inte effektivt resursutnyttjande att 
använda avdelningen för att t.ex. kopiera papper. Ofta gör avdelningen sådana 
uppgifter av slentrian/rutin och kanske inte för att det är det mest effektiva sättet.   

Dock är det kring analyser, statistik och utredningar osv. som behoven ökar mest. Det 
har lett till att avdelningen delvis har utvecklats mot att ett uppdraget av att vara ett 
mer kvalificerat administrativ stöd. Stora krav ställs t.ex. på nämndadministrationen 
och till viss del är kraven/behoven större än vad det både finns resurser för och vad 
avdelningen klarar av.  

För att utnyttja resurserna rätt och stötta verksamheterna/förvaltningarna på rätt 
sätt bör administrativa avdelningens uppdrag renodlas/tydligöras.  
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3 Genomlysning 

3.1 Tjänster och personalbudget 
Nedan är en redovisning av nuläget när det gäller tjänster och budgeterade medel för 
dessa. Summerar man nedan har administrativa avdelningens personal ökat men 
samtidigt har arbetsuppgifterna ökat vilket ger att totalt sett har kapaciteten 
minskat.   

Tjänst Årsarbetare I budget 
()=externt fin. 

Administrativ chef – Gustav Olofsson 1.0 1,0 

Nämndsekreterare – Gordana Sutic 1.0  1,0 

Nämndsekreterare – Linda Kirrander 1.0  1,0 

Informatör/företagslots – Katrin Trolander 1.0 1,0 

Assistent – Eva-Lena Gustavsson 1.0 1,0 

Assistent - Anita Jansson 0,75 0,75 

Assistent - Jette Bergström 1,0 0,5 

Assistent – Birgitta Palmqvist 0,5 1,0 (0,75) 

Assistent - Marita Jidemyr 1,0 1,0 (0,5) 

Skolassistent – Birgitta Johansson 0,85 0,85 

Skolassisten – Ulrika Strömberg 0,75 0,18 

Vikariesamordnareförskolan – Karin Ek 0,5 0 

Arkivarie – Anna Lindqvist 0,2 0,2 

Kris- och beredskapssamordnare – Anne 0,5 0,5 

Totalt 11.05 9,98 (1,25) 

  

Viktigt att observera är att 0,75 tjänst försvinner vid årsskiftet då hanteringen av 
fakturor för avfall och slam flyttas till det nya kommunalförbundet. Även 0,5 tjänst 
som vikariesamordnare för förskolan försvinner vid årsskiftet då detta var ett 
testprojekt som inte var finansierat.    

Sedan starten har antalet årsarbetare ökat inom administrativa avdelningen men 
detta främst genom att nya funktioner har flyttats in i avdelningen, t.ex. 1,0 
administrativ chef, 0,5 företagslots och 0,2 arkivarie.  

Det är också så att en viss del av tjänsterna finansieras via lönebidrag, det innebär att 
skulle dessa sluta så finns det inte medel för att ersätta dem. 

En reducering har skett av assistenterna med 0,50 årsarbetare. Reduceringen skedde 
i samband med att en assistent blev tjänsteledig på 0,50, vilket innebär att 
avdelningen saknar medel för den anställningen när den personen nu är åter på 100 
%.   

3.2 Skolassistenter 
Under sommaren gjordes på uppdrag av kommundirektören en utredning kring 
behovet av skolassistenter. Utredningen ger som rekommendation att 
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skolassistenterna ska ha en gemensam chef. I nuläget finns det två skolassistenter 
som har sina arbetsplatser inom skolan. Kopplingen till den administrativa 
avdelningen är begränsad och arbetsledningen av dessa sker idag till stor del av 
rektorer. Skolassistenternas arbetsuppgifter består idag till största delen av 
skolrelaterade frågor, även om några uppgifter finns som hör till den centrala 
administrationen av kommunen. På liknande sätt finns det också uppgifter som de 
centralt placerade assistenterna utför som är kopplade mer mot skolan.  

Av ovan dras slutsatsen att det troligen är mer effektiv och rationellt att återföra 
skolassistenterna till kultur- och bildningsnämnden tillsammans med de 
arbetsuppgifter som ingår i detta. En vidare diskussion krävs med både 
skolassistenterna och kultur- och bildningsförvaltningen för att klargöra vad som i så 
fall ska flyttas med. Den här genomlysningen har inte närmare tittat på 
skolassistenternas uppdrag utan det har en särskild utredning gjorts.  

Utgångsläget bör dock vara att skolskjutshandläggningen inte ingår i överflytten. 
Skolskjutshandläggningen är en sårbar tjänst, i nu läget finns det två personer på 
administrativa avdelningen som kan täcka upp för varandra, vilket innebär att 
sårbarheten minskar. Det ställs också högre krav på skolskutshandläggaren rent 
kompetensmässigt, eftergymnasial utbildning bör vara ett krav.  

Detta leder sammantaget till att det är svårt att kombinera tjänsten som 
skolskjutssamordnare och skolassistent och att flytta den tjänsten skulle inte 
innebära några vinster.  

3.3 Kommunikatör 
Kraven från medborgarna kring information har de senaste åren ökat och det ställs 
stora och höga krav på att informationen även ska finnas tillgänglig i olika 
mediekanaler. Även förvaltningarnas krav och behov av stöd kring information har 
ökat. Kommunen brister idag kring arbetet med information, den halvtid som finns 
idag räcker precis till att underhålla hemsidan samt göra vissa broschyrer och 
informationsmaterial. Lekebergs kommun är dåligt representerade i social medier 
och andra mediekanaler. Det finns också politiska mål om att kommunen ska växa 
och då är information och marknadsföring en viktig del. Viktigt att ta med sig är också 
allt mer av dagens information också handlar om kommunikation med 
medarbetarna. Tjänsten bör därför ha en strategisk karaktär där man arbetar med 
samordning av kommunikation med medborgarna och mellan medarbetarna samt 
marknadsföring. 

För att på ett bättre sätt kunna hålla samman och utveckla kommunens externa 
information/kommunikation behövs mer resurser. En utökning från dagens halvtid till 
en heltid ger bättre förutsättningar för detta samt ökar möjligheterna vid en 
rekrytering. Kvalifikationerna för en sådan tjänst innebär krav på högskoleutbildning 
inom området eller motsvarande erfarenheter och kunskap.   

3.4 Vikariehantering 
I nuläget finns ingen klar linje kring vikariehanteringen inom kommunen. Olika 
förvaltningar och enheter hanterar frågan olika. Delar av kultur- och 
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bildningsförvaltningens vikariehantering har administrativa avdelningen hanterat 
genom skolassistenterna. Det har alltså varit en del av skolassistenttjänsterna att 
hantera vikarierna.  Dock har ett tidsbegränsat försök med en vikariesamordnare på 
50 % provats under hösten, vilket är en utökning och tjänsten är inte finansierad. 
Projektet har fungerat bra, detta är en ny tjänst som administrativa avdelningen inte 
har resurser för. Det är inte så att samordnaren har hela ansvaret för 
vikariehanteringen utan olika verksamheter tar olika stort ansvar för att själva 
hantera sitt vikariebehov. 

Under året har även Vård- och omsorgsförvaltningen (VON) finansierat en 50 % på 
administrativa avdelningen för vikariehantering. Viss oklarhet råder kring detta då 
delar av VON sköter sin egen vikarehantering. Här behövs ett klargörande göras, 
både kring var tjänsten ska ligga och samt vad som ska ingå i dessa 50 %.  

Överlag behöver kommunen bestämma sig för hur vikariehanteringen ska ske, ska 
den ligga centralt i t.ex. en ”vikarie/bemanningsenhet” eller ska den ligga på 
respektive förvaltning. 

3.5 Information Lekeberg 
Information Lekeberg är inte bara en växel/reception utan är också kommunens 
registratorer, hanterar post/mejl samt är ansvariga för hanteringen av telefoni. Den 
sistnämnda är en växande arbetsuppgift då denna uppgift växt i samband med 
bildandet av Sydnärkes IT-nämnd.  

Ett nytt tänk kring Information Lekeberg krävs för att inte bara öka tillgängligheten 
utan för att över huvudtaget kunna bibehålla den nivå som är. Information Lekeberg 
behöver utföra mer arbetsuppgifter som är av mer handläggarkaraktär. Det kommer 
behöva bli mer av ett servicecenter/kundtjänst även om Lekeberg inte kommer att 
ha resurser att skapa ett regelrätt sådant. Delvis så kommer det dock att gå åt det 
hållet och mer frågor ska kunna besvaras och handläggas direkt av Information 
Lekeberg. Bland annat registratoruppgiften behöver utvecklas och mer av det som 
idag görs av nämndsekreterarna ska göras av registratorerna. Ansökningar och frågor 
bör till vis del kunna skrivas in och besvaras direkt och på så sätt avlastar det 
verksamheterna.        

Idag finns det 1,75 tjänst i informationen. Det innebär att det inte alltid finns två på 
plats vilket är problematiskt både ur säkerhetsperspektiv men också ur 
arbetsperspektiv. När det bara finns en medarbetare på plats så kan inte 
informationen hålla öppet över lunch vilket leder till att tillgängligheten för 
medborgarna minskar. Det är också väldigt sårbart då ledigheter och frånvaro inte 
kan hanteras på ett tillfredställande sätt. Det finns också anledning att se över 
öppettiderna i informationen, nu är öppettiderna (när det finns två på plats) 08.00-
16.30, vilket innebär att receptionen stänger 30 minuter innan övriga slutar.    

3.6 Nämndadministrationen 
Det finns just nu två nämndsekreterare och en utredare som sköter fyra nämnder, 
KUB, VON, SYD-IT och KS. Det ingår även att administrera kommunens dokument- 
och ärendehanteringssystem Platina. Upplägget i nuläget är att VON och KUB 
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hanteras av en nämndsekreterare och KS av den andra, SYD-IT hanteras av 
utredaren. Uppdraget kring KS är mer omfattande då även administrationen kring KF 
ingår. En viss del av handläggning ingår i båda tjänsterna men utrymmet för detta är 
begränsat. I nuläget är nämndadministrationen bräcklig och framförallt så är tjänsten 
som har både KUB och VON samt är systemförvaltare för Platina inte en hållbar 
lösning i längden.       

3.7 Utökade behov 
Både omvärlden och den egna organisationen ställer högre krav på den 
administrativa avdelningen. Externt är det högre krav kring framförallt information, 
statistik och tillgänglighet. Kraven är liknande internt men det finns också ett behov 
från förvaltningarna kring stötting framförallt med utredningar, analyser av statistik 
samt kring nämndadministrationen.   

3.8 Renodling och effektivisering 
I dagsläget görs en hel del dubbelarbete där gränsdragningarna har varit oklara 
mellan förvaltningarna och administrativa avdelningen. Exempel på detta är bokning 
samt hantering av kommunens möteslokaler, hantering och administration av 
bilbokningar, inrapportering av viss statistik osv.  

Grundinställningen bör vara att arbetsuppgiften bör ligga så nära verksamheten som 
möjligt om det inte finns uppenbara vinster med att centralister (låta administrativa 
avdelningen utföra) uppgifterna. 

Denna genomlysning har visat att uppgifter som man bör diskutera om de bör 
renodlas till en verksamhet är följande och i kursiv stil är förslaget på var uppgiften 
borde ligga: 

 Administrationen av kommunens poolbilar – teknik och service 

 Administration av kommunens sammanträdesrum – Administrativa avd.  

 Inrapportering av Ej verkställda beslut – respektive förvaltning  

 Kontering av fakturor - respektive verksamhet/chef 

3.9 Organisationen 
Den nuvarande organisationen har en del brister. Framförallt är den väldigt sårbar, är 
någon borta finns det sällan någon backup. I många fall är arbetsuppgifterna väldigt 
personberoende och kunskapen bland medarbetare om varandras uppgifter är låg. 
Det saknas också en tydlig intern organisation inom avdelningen.  Avdelningen saknar 
till stor del en ”vi-känsla” och sammanhållningen bedöms som låg. Sammantaget ger 
detta att organiseringen och sammansättningen av avdelningen bör göras om. 

3.9.1 Utbildningsnivån 
Den beskrivning som skett i tidigare kapitel beskriver allt mer kvalificerade uppgifter 
vilket också kommer ställa krav på medarbetare med längre utbildning än 
gymnasienivå. Precis som i övriga samhället går utvecklingen mot att allt fler tjänster 
kräver vidare eftergymnasiala studier. Det innebär inte att alla medarbetare behöver 
ha högskoleexamen men det är viktigt att vara medveten om att mer kvalificerade 
arbetsuppgifter och kräver högre kompetens.   
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 I nuläget saknar merparten av medarbetarna vidare studier på högskola eller 
motsvarande. Detta samtidigt, som beskrivits innan, kraven på vad avdelningen ska 
klara ökar. Många av de arbetsuppgifterna som idag är av mer ”rutinartad” karaktär 
kommer/kan ersättas av mer automatiserade digitala lösningar. Det kommer att 
ställa högre krav kring analys, kvalitetssäkring och att göra något av den information 
som finns i systemen. Förvaltningarna/verksamheterna efterfrågar redan idag mer av 
stöd kring analys och bearbetning medan stödet kring ren rutinartad administration 
delvis minskar. 

Avdelningens uppdrag kring information har också förändrats och kommunen 
behöver öka kunskapen/kompetensen kring detta. Både genom en 
informatör/kommunikatörstjänst med relevant högskoleutbildning eller motsvarande 
men även arbetet i Information Lekeberg kommer i högre utsträckning att ställa krav 
på eftergymnasial utbildning. 

Slutsatsen är att ett långsiktigt mål bör vara att vid nyrekryteringar anställa 
högskoleutbildade eller motsvarande men också arbeta för att höja kompetensen 
bland nuvarande medarbetare.  
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4 Förslag 
Slutsatsen av genomlysningen av administrativa avdelningen är att det behövs vissa 
resursförstärkningar för att klara av de arbetsuppgifter som finns på avdelningen idag 
men också för att möte de ökande behoven och önskemålen från förvaltningarna.  

4.1 Förtydligat uppdrag 
Förslaget är att administrativa avdelningen uppdrag förtydligas till nedan 

Administrativa avdelningens huvuduppdrag är att  

 ansvara för kommunens nämndadministration 

 ansvara och samordna kommunens interna och externa kommunikation 

 stötta förvaltningarna med kvalificerat utredningsarbete 

 vara Lekebergs ”ansikte” utåt, genom bland annat växel och reception, och 
erbjuda en hög service till medborgarna 

4.2 Ny organisation 
Nedan förslås en ny intern organisation för administrativa avdelningen med två 
team. Syftet är att minska sårbarheten, öka sammanhållningen och nå 
synergieffekter av ett tätare samarbete mellan tjänsterna inom respektive team.    

 

4.2.1 Service Lekeberg 
I Service Lekeberg finns avdelningens handläggare som ansvarar för 
receptionen/växeln, telefoni samt de uppgifter som idag ligger på assistenter, t.ex., 
fakturor, skolskjutsar med mera. Förslaget är också att teamet samlokaliseras och att 
detta sker genom att lokalerna vid entrén byggs om och att fyra arbetsplatser skapas 
där. Uppdragen för Service Lekeberg kommer bestå av mer kvalificerade uppgifter än 
i nuläget och därför bör utgångsläget vara att handläggare istället för assistenter.   

Kommunen har mycket att vinna på att uppgifter som det ofta ställs frågor kring från 
medborgarna kan besvaras/handläggas direkt i Service Lekeberg. På så sätt 
”hanteras” detta utan att medborgarna behöver skickas vidare in i organisationen. 
Vilket hade ökat servicen mot medborgarna samt avlastat verksamheterna. Bra 
exempel är skolskjutsar, barnomsorgskön och olika ansökningar.        

  

Adminstrativ 
chef

Kansli
Service 

Lekeberg
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4.2.2 Kansli 
Kanslidelen innefattar nämndadministration, informationssamordning, arkiv, statistik 
och uppföljning, näringsliv samt kris och beredskap (dvs. främst intern service). 
Förslaget är också att de som ingår i kansliteamet i största möjliga mån också 
samlokaliseras. 

4.3 Förstärkning och förändring  
Nedan följer en beskrivning av förslag på förändring och utökning av den 
administrativa avdelningen.  

4.3.1 Handläggare 
Administrativa avdelningen behöver för att klara av de åtaganden/uppdrag som finns 
återställa/återbesätta den assistenttjänsten som reducerats till 0,5 till 1,0. I och med 
bildandet av kommunalförbundet för avfall så överförs 0,75 tjänst dit.  

Under förutsättning att ovan återställning av tjänst görs skulle administrativa 
avdelningen bestå av 3,5 handläggare/assistenter (årsarbetare) plus 0,5 för 
vikariehanteringen för VON. Vikariehanteringen kan komma att förändras beroende 
på utgången av diskussionerna kring vilket vägval kommunen ska göra kring 
vikariehanteringen. Den frågan bör dock kommunledningsgruppen ta ställning till. 

4.3.2 Utredningssekreterare 
För att också möta det behov av utredarresurser som förvaltningarna efterfrågar är 
en utökning och omvandling av nämnd- och kommunsekreteraretjänsterna 
nödvändig. En utökning till tre nämndsekreterare där man gör om tjänsterna till 
utredningssekreterare, vilket innebär nämndsekreterarskap åt nämnd men också 
utredningsuppdrag. Detta ökar kvalitén, minskar sårbarheten samt ger 
förvaltningarna de utredarresurser som efterfrågas idag. 

Den utredartjänst som finns direkt under kommundirektören föreslås försvinna och 
istället uppgå i administrativa avdelningen. Utredarkapaciteten skulle ersättas med 
de förslagna utredningssekreterarna samt den administrativa chefen.     

4.3.3 Informatör/kommunikatör 
Det finns också ett stort behov av att förstärka kommunens informationsresurser. I 
detta förslag så förstärker man den funktionen till en heltid (från 0,5). Det skulle 
innebära en avlastning från förvaltningarna som idag tvingas sköta en stor del av 
informationen själva, med varierande resultat då informationsområdet är komplext 
och tidskrävande. Det krävs också för att möta de allt högre kraven som kommer från 
allmänheten på bland annat kommunens hemsida. Fokus ska vara på att stödja och 
samordna förvaltningarna genom informations/kommunikationsplaner, samordning 
av extern marknadsföring av Lekebergs kommun för att uppnå kommunens 
övergripande mål. 

4.3.4 Företagslots samt statistik och uppföljningsansvarig  
En tjänst förändras där den del som tidigare var information (som nu förslås bli en 
egen heltid) ersätts med en handläggare med ansvar för statistik och uppföljning. 
Detta skulle innebära ett övergripande ansvar för kommunens statistik, dock innebär 
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det inte att denna tjänst skulle ta över allt statistik arbete. Statistikansvaret ligger just 
nu på den utredartjänst som finns direkt under kommundirektören. I 
handläggartjänsten ska ingå att samordna och ta ansvar för bland annat arbetet med 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK), indikatorer och uppföljningar kopplat till 
kommunens styrmodell MER-styrning samt arbeta med kommunens enkätverktyg 
med mera. 

4.3.5 Skolassistenter 
Skolassistenterna (1,18 budgeterad tjänst) föreslås flyttas över till kultur- och 
bildningsförvaltningen. I och med det förslaget har inte genomlysningen tittat vidare 
på skolassistenternas uppdrag och tar inte ställning i frågan om det bör ske en 
utökning av antalet skolassistenter. En separat utredning har gjort kring detta och det 
blir enligt det här förslaget en fråga för kultur- och bildningsförvaltningen, inte 
administrativa avdelningen.    

4.4 Sammanfattning tjänster i ny organisation 
Titel Ny org. 

Administrativ chef  1,0 

Utredningssekreterare 3,0 

kommunikatör 1,0 

Handläggare - kansli 1,0 

Handläggare - service 3,5 (4,0) 

Arkivarie (köps externt) 0,2 

Kris- och beredskapssamordnare  0,5 

Totalt 10,2 

4.5 Tidsplan 
Ovan är en målbild för administrativa avdelningen att arbeta mot och alla 
förändringar kan inte genomföras genast. Vissa delar kan ske snabbare, rekrytering 
av en kommunikatör/informatör kan påbörjas så fort erforderliga politiska beslut 
fattats.  Även förändringen av nämnd/kommunsekreterartjänsterna kan ske relativt 
snabbt.  

Förändringen av Service Lekeberg är beroende av bland annat ombyggnation och 
kommer ta längre tid men en del av arbetet med att förändra arbetssätten kan 
inledas relativt snabbt. Avdelningen kommer också att stå inför några 
pensionsavgångar de kommande åren vilket ger möjligheten till rekryteringar 
anpassade till ovan beskrivna behov/målbild.    
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5 Sammanfattning 
Administrativa avdelningens uppdrag förtydligas och renodlas till följande 

Administrativa avdelningen 

 ansvara för kommunens nämndadministration 

 ansvara och samordna kommunens interna och externa kommunikation 

 stötta förvaltningarna med kvalificerat utredningsarbete 

 vara Lekebergs ”ansikte” utåt, genom bland annat växel och reception, och 
erbjuda en hög service till medborgarna 

Administrativa avdelningen delas in två ”team”, Kansli och Information Lekeberg. För 
att förstärka upp informationskapaciteten tillskapas en informationstjänst på 100 %. 
Tjänsten som företagslots och informatör görs om och informationen ersätts med 
statistik och uppföljningsansvar. 

Nämndsekreterartjänsterna ersätts med utredningssekreterare som utökas till tre 
från dagens två. Utredartjänsten uppgår i administrativa avdelningen. 
Skolassistenterna flyttas över till Kultur- och bildningsförvaltningen. 
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Bilaga 
Kansli 

Arbetsuppgifter 

 Nämndadministration  
o KS (KF) 
o VON 
o KUB 
o SYD-IT 
o Pensionärsrådet 
o Handikappsrådet 
o Folkhälsoråd och utskott 
o BRÅ 
o Samverkansmöten 

 Systemförvaltare 
o Platina 
o Troman 
o Sitevision 

 Hemsidan 

 Intranät 

 Informationsfrågor 

 Näringslivsfrågor (delvis) 

 Utredningar  

 Kris- och beredskapsfrågor 

 Arkivfrågor 

 Statistikansvarig 

Information Lekeberg 

Arbetsuppgifter 

 Växeln 

 Receptionen 

 Postöppning samt registrering 

 Beställning av kontorsmaterial (kommunhuset) 

 Telefoni 
o Systemförvaltare Växelsystemet 
o Administrera och beställa abonnemang 
o Administrera anknytningar 

 Vigslar 

 Barnomsorgskön 

 Bokning av lokaler 

 Konferensrummen i kommunhuset. 

 Bokning av kommunens möteslokaler 

 Skolskjutshandläggning 
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Reglemente 4 (17)

1 Allmänt reglemente

1 § - Nämndernas sammansättning
Kommunen uppgifter handhas under kommunfullmäktige av kommunstyrelse och 
nämnder enligt följande:

ledamöter ersättare

Kommunstyrelsen 13 6

Kultur- och bildningsnämnden 9 5

Vård- och omsorgsnämnden 9 5

Sydnärkes IT-nämnd 1 1

Sydnärkes byggnämnd1 3 3

Sydnärkes miljönämnd2 3 3

Sydnärkes lönenämnd3 1 1

Taxe- och avgiftsnämnden för Askersund, Hallsberg, 
Kumla, Laxå, Lekeberg och Degerfors4

1 1

Valnämnden 5 5

2 § - Ansvar och samverkan 
I reglementen för respektive styrelse/nämnd anges dess ansvarsområden och 
specifika uppgifter. 

Sydnärkes IT-nämnd är en gemensam nämnd för flera kommuner i Sydnärke och 
har eget reglemente antaget av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 
Det allmänna reglemente gäller även Sydnärke IT-nämnd så vidare inte annat står 
skrivet i deras egna reglemente.

Styrelse/nämnd ska härutöver se till att verksamheten bedrivs enligt

• de mål, riktlinjer och ramar som kommunfullmäktige anvisar,
• de föreskrifter som finns i lagar eller förordningar,

ingångna avtal samt
• bestämmelser och avgränsningar i detta reglemente.

Styrelsen/nämnden svarar inom sina respektive ansvarsområden för: 

• uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete,
• berednings- och planeringsuppgifter åt kommunfullmäktige, varvid samråd 

och samverkan med andra nämnder ska eftersträvas i ärenden som berör 
mer än den egna nämnden,

• att yttra sig över motioner och framställningar samt fullgöra de uppgifter i 
övrigt som fullmäktige kan ålägga,

• att den interna kontrollen är tillräcklig, 
• att allmänheten lämnas information, råd och upplysningar, samt 

1 Värdkommun Askersunds kommun
2 Värdkommun Laxå kommun
3 Värdkommun Kumla kommun
4 Värdkommun Hallsbergs kommun
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• att verksamheten bedrivs inom tilldelad budget

3 § - Frågor att beakta
Kommunstyrelsen/nämnden ska i sitt arbete beakta miljö-, tillgänglighethandikapp-, 
integrations-, och folkhälsofrågor, liksom intentionerna i FN:s barnkonvention. 

4 § - Samråd
Innan styrelsen/nämnden beslutar i enskild fråga, som berör annan nämnds ansvar 
eller verksamhet, ska samråd ske med denna nämnd. Detsamma gäller i förhållande 
till kommunalförbund eller gemensam nämnd, där kommunen är medlem.

5 § - Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen har i uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. Styrelsen får från andra nämnder begära in de yttranden och 
upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnd ska till kommunstyrelsen, på det sätt som styrelsen föreskriver, skriftligen 
rapportera hur verksamheten utvecklas, hur måluppfyllelsen ser ut och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. Nämnd ska härutöver på eget initiativ 
rapportera avvikelser av betydelse.

Kommunstyrelsens särskilda uppdrag beskrivs närmare i styrelsens reglemente. 

6 § - Behörighet
Med undantag för de frågor som rör Kommunstyrelsens övergripande ansvar för 
kommunens förvaltning och bestämmelserna i detta reglemente, företräder 
nämnden inom sina verksamhetsområden kommunen, med rätt att föra kommunens 
talan i mål och ärenden. 

7 § - Arbetsutskott
Kommunstyrelsen, kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
ska inrätta arbetsutskott för beredning av ärenden som behöver beredas inför 
styrelsens/nämndens sammanträden. 

8 § - Förvaltningsorganisationen
Med beaktande av de övergripande principer kommunfullmäktige kan ha fastställt, 
beslutar kommunstyrelsen om kommunens förvaltningsorganisation.

Kommunstyrelsen kan bemyndiga nämnd att inom de riktlinjer styrelsen anger själv 
besluta om sin tjänstemannaorganisation.

9 § - Anställningsmyndighet
Kommunstyrelsen är Respektive styrelse/nämnd är anställningsmyndighet, och får 
delegera anställningsansvaret till nämnd. för sin förvaltningspersonal. 
Förvaltningschef har emellertid alltid kommunstyrelsen som anställningsmyndighet.

10 § - MBL-förhandlingar 
Informationsskyldighet enligt 19 § och förhandlingsskyldighet enligt 11-14 och 38 §§ 
lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska fullgöras vid den nämnd som 
slutligt får besluta i frågan enligt kommunens regler. Ska frågan slutligt avgöras av 
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Reglemente 6 (17)

fullmäktige, ska förhandlingsskyldigheten fullgöras vid den nämnd där berörda 
arbetstagare är anställda, innan nämnden beslutar om sitt förslag i ärendet.

Uppkommer vid förhandling enligt första stycket tvist om tolkning eller tillämpning av 
MBL, ska frågan underställas kommunens personalchef innan förhandlingen slutförs.

11 § - Löne- och personalpolitik
Kommunens personalpolitik ska vara sammanhållen. Därför ska kommunstyrelsen 
handha övergripande, strategiska och policyskapande personalfrågor och utforma de 
riktlinjer som nämnderna har att följa i sådana ärenden. 

Kommunstyrelsen ska inför löneöversyner lämna nämnderna råd och direktiv samt 
följa upp utfallet. Vid rekrytering av chefer och andra nyckelpersoner ska nämnden, 
innan anställningsbeslut fattas, ha förankrat den erbjudna lönenivån hos kommunens 
personalchef.

12 § - Avtal
Styrelse/nämnd får teckna avtal som behövs för verksamheten. Är avtalet av stor 
ekonomisk eller principiell betydelse, ska nämnd före avtalstecknande inhämta 
kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges godkännande, beroende på ärendets 
art.

Nämnd får externt hyra verksamhetslokal först efter medgivande från kommun-
styrelsen. Nämnd avgör själv om lokalvård köps inom kommunen eller av annan 
utförare.

13 § - Korrekt lagtillämpning
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess verksamhet i alla avseenden 
motsvarar de krav som uttrycks i offentligrättsliga regelverk, av bl.a. kommunallagen, 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen.

Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen 
inom sina respektive ansvarsområden.

14 § - Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock 
alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas, får en ersättare, som inställer sig under pågående 
sammanträde, träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

15 § - Tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat förhinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde 
har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

16 § - Närvaro- och yttranderätt
En icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad i protokollet, men får ej delta i beslutet.

Kommunstyrelsens ordförande, liksom dess förste och andra vice ordförande, har 
rätt att närvara vid nämndernas sammanträden, att delta i överläggningarna och att 
få sin mening antecknad till protokollet, men får ej delta i besluten.

Kommundirektören chefen har, om inte kommunstyrelsen i visst ärende beslutat 
annat, rätt att delta i styrelsens överläggningar och få sin mening antecknad i 
protokollet, men får ej delta i beslutet.

Förvaltningschef har, om inte nämnden i visst ärende beslutat annat, rätt att delta i 
nämndens överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet, men får ej delta 
i beslutet.

17 § - Inkallande av ersättare
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats 
in.

18 § - Ersättare för ordförande
Om varken ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

19 § - Tidpunkt för sammanträden
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller 
ordförande anser att det behövs.

20 § - Kallelse
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet.

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelsen kan ha den tekniska utformning (e-post, etc.) som 
styrelsen/nämnden bestämmer.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.
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I undantagsfall får kallelse ske muntligt och, i brådskande fall, med kortare 
framförhållning än fem dagar.

När varken ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande kan kalla till 
sammanträdet, ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

21 § - Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör i så fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

22 § - Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

23 § - Delgivning
Delgivning med kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller ansvarig 
chef

24 § - Undertecknande av handlingar
Avtal, liksom andra handlingar och skrivelser som beslutats av styrelsen/nämnden, 
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden eller 
andre vice ordföranden och kontrasigneras av ansvarig chef. Övriga handlingar 
undertecknas av den tjänsteman som enligt delegationsregler eller arbetsordning 
ansvarar för ärendet.

365



Reglemente 9 (17)

2 Reglemente för kommunstyrelsen 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och vad som 
stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för kommunstyrelsen följande.

1 § - Ledningsfunktionen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter.

Kommunen och de kommunala företagen i vilka kommunen direkt eller indirekt 
utövar bestämmande inflytande – nedan benämnd den kommunala koncernen – ska 
ur kommunstyrelsens perspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen och 
har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och 
ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

2 § - Leda och samordna
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att inom kommunen, och i 
förekommande fall även inom koncernen, leda och samordna bl.a.;

• utvecklingen av den kommunala demokratin,
• personalpolitiken,
• den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
• mark och bostadspolitiken och därvid se till att en tillfredsställande 

markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas,

• trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning,
• informationsverksamheten,
• utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation, 
• arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,
• frågor som rör regional samverkan och regional utveckling
• utvecklingen av brukarinflytande,

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa;

• miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen, 
• energiplaneringen och främja energihushållning
• socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,
• den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- 

och sjukvård,
• förskoleverksamheten och skolväsendet och verka för att skollagstiftningens 

mål kan uppfyllas,
• fritids och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i 

kommunen.
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3 § - Styrfunktion
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 
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,

4 § - Begränsningar
Begränsningar i kommunstyrelsens ägarstyrningsfunktion:

Kommunfullmäktige är oberoende av vad som ovan sagts om kommunstyrelsens 
ägarstyrningsfunktion förbehållet ärenden avseende

• åligganden enligt 3 kap 16-18 §§ kommunallagen,
• mål och riktlinjer för verksamheten i företagen samt grundläggande 

ägardirektiv,
• kapitaltillskott till företag,
• grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer och 

lekmannarevisorer, samtliga med eventuella suppleanter,
• ansvarsfrihet i aktiebolag eller motsvarande i stiftelse eller anmärkning mot 

styrelse, styrelseledamot eller verkställande direktör i aktiebolag eller 
motsvarande i stiftelse,

• förvärv eller bildande av företag eller annat företagsengagemang,
• frivillig likvidation av företag
• fusion av företag,
• försäljning av företag, del av företag eller företags rörelse,
• start av rörelsegren eller nedläggning av sådan i företag,
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• ärende som kommunfullmäktige förbehåller sig i enskilt fall.

Förutom den begränsning som redovisats ovan, begränsas också kommunstyrelsens 
ägarstyrningsfunktion av den ägarstyrning som tillkommer moderbolaget i den 
aktiebolagsrättsliga koncernen under kommunen på sätt framgår av 
kommunfullmäktiges ägardirektiv för moderbolaget.

5 § - Ekonomisk förvaltning
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning och därvid 
följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

I uppdraget ingår att verka för finansiell samordning inom den kommunala 
koncernen.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bl.a. att: 

• underhålla och förvalta kommunens lösa och fasta egendom, 
• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
• handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
• Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning med sammanställd 

redovisning och delårsrapport med budgetuppföljning enligt lagen om 
kommunal redovisning.

6 § - Personalpolitik
Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och ska ha har hand om 
frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare och har därvid bl.a. att

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt 
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,

• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11 14 §§ och 38 § lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,

• besluta om stridsåtgärd,
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,

• lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter  
• anställa och entlediga kommundirektör och förvaltningschefer,
• ansvara för förflyttnings och omplaceringsärenden från en förvaltning till en 

annan, såvitt överenskommelse i frågan inte kan träffas av berörda nämnder,
• besluta om pensionsförmåner, utöver vad som överlåtits till gemensam 

nämnd på området,
• besluta i fråga om avtalsförsäkringar, utöver vad som överlåtits till 

gemensam nämnd på området.
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2.1 7 § - Uppgifter vid beredskap eller extraordinär händelse
Kommunstyrelsens utgör krisledningsnämnd enligt lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap är civilförsvarsnämnd och beredskapsnämnd. Härjämte utgör 
kommunstyrelsen krisledningsnämnd enligt lagen (2002:833) om extraordinära 
händelser i fredstid.

Kommunstyrelsen får i egenskap av krisledningsnämnd från övriga nämnder i 
kommunen vid extraordinär händelse överta hela eller delar av deras 
verksamhetsområden. Detaljer kring detta finns i det särskilda reglementet för 
krisledningsnämnden.   

8 § - Teknisk verksamhet
• Kommunstyrelsen ansvarar för teknisk försörjning och lokalsamordning. 

Kommunstyrelsen fullgör också de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen 
1978:234 om nämnder för vissa trafikfrågor.

• Inom området teknisk försörjning åligger det kommunstyrelsen att:

ansvara för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra 
allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, trafikanläggningar och 
liknande anläggningar,

• ansvara för avfallshanteringen,
• ansvara för drift av förråd och verkstad och kommunens maskin- och 

fordonspark,
• ansvara för framtagande av förslag till allmänna bestämmelser för brukande 

av kommunens va-anläggningar och verksamhetsområde samt taxor, avgifter 
och andra leveransvillkor,

• vara kommunal väghållningsmyndighet och besluta om kommunala bidrag till 
enskild väghållning och vägföreningar samt

• utföra lokalvård i kommunens lokaler och anläggningar, på beställning av de 
verksamheter som brukar lokalerna,

• ansvara för kommunens kostproduktion 
• ansvara för upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål,

I ansvaret för trafikuppgifter ligger särskilt att fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 
§ lagen 1978:234 om nämnder för vissa trafikfrågor samt att ha hand om lokala 
trafiksäkerhetsarbetet.

9 § - Arbetsmarknadsfrågor
Kommunstyrelsen är kommunens arbetsmarknadsorgan. I uppgiften ingår att vara 
arbetslöshetsnämnd enligt särskild lag (1944:475) samt att svara för kommunens 
arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder.

10 § - Flyktingmottagning Mottagning av nyanlända invandrare
Kommunstyrelsen handhar kommunens uppgifter beträffande mottagande av 
flyktingar nyanlända invandrare.

11 § - Näringsliv/turism
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens näringslivsfrågor. I 
uppdraget ingår att svara för turismfrågorna.
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12 § - Övriga uppgifter
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens växel och reception.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglementet.

Kommunstyrelsen svarar för låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningen,

Kommunstyrelsen ansvarar för färdtjänstfrågorna.

Kommunstyrelsen är ansvarig för skötseln av naturvårdsområden och kommunens 
skogar.

Kommunstyrelsen ska vidare bevaka kommunens intressen i ärenden angående 
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, 
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som är 
jämförliga med dessa.

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsen handhar de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som 
inte uppdragits åt annan nämnd.

13 § - Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten 
som fullmäktige angivit, 

• ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 
• namnsätta gator, vägar, etc.
• i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt,
• under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden inom 

den beloppsram och andra riktlinjer som fullmäktige fastställt 
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta 
tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra 
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

• överlåtelse och förvärv av fastighet inom 20 prisbasbelopp och inte avser 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

• avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får 
också besluta i sistnämnda slag av yttrande om remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 

• fatta beslut inom ramen för den ägarstyrningsfunktion rörande kommunal 
företag som enligt ovan ingår i kommunstyrelsens förvaltningsfunktion.
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3 Reglemente för kultur- och bildningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för kultur- och bildningsnämnden följande.

1 § - Det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten m.m.
Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.  Det offentliga 
skolväsendet omfattar förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, den 
kommunala vuxenutbildningen samt svenskundervisningen för invandrare. Nämnden 
fullgör också kommunens uppgifter när det gäller kulturskolan, samt de särskilda 
utbildningsformer för vuxna, som enligt författningarna ska komplettera det 
offentliga skolväsendet.

2 § - Kultur- och fritidsverksamhet, m.m.
Nämnden är vidare kommunens förvaltande och verkställande organ inom kultur- 
och fritidsområdet. 

Nämnden har därvid till uppgift att i den mån författning eller beslut av 
kommunfullmäktige ej föreskriver annat,

 Med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de frågor som gäller 
kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, samt bevaka kultur- och 
miljövårdens intresse i den fysiska planeringen.

 Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, 
organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde 
stimulera det arbete som dessa bedriver.

 Inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda 
normer fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.

 Verka för att behov av och tillgänglighet till anläggningar och lokaler för 
kultur och fritidsverksamhet tillgodoses.

 Svara för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur och 
fritidsverksamhet som kommunen disponerar.

 Förvalta egendom för kommunens kulturella verksamhet såsom samlingar, 
konstverk samt kommunens anläggningar för fritidsverksamhet.

 Även utan föregående remiss följa aktuella plan och byggnadsfrågor och 
därvid, om nämnden finner det påkallat, till vederbörande myndighet 
framföra sina synpunkter.

 Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.

 Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.
 Handha den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och 

offentliga platser. Vara rådgivande vid utsmyckning av bostads och andra 
bebyggelseområden. l samråd med berörda förvaltningar besluta om 
placering av verk som ingår i kommunens konstsamling samt anskaffa 
konstverk till kommunens förvaltningar.

 Inom ramen för beviljat anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer 
utdela kultur- och föreningsledarstipendier.

 Organisera och ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter. 
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 Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden.

 Fullgöra kommunens uppgifter enligt lotterilagen.
 Ansvara för kommunens folk- och skolbibliotek och fullgöra kommunens 

uppgifter enligt bibliotekslagen.

§ 3 - Turism
Kultur- och bildningsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens 
turismfrågor.

§ 43 - Socialtjänsten för barn och ungdomar, m.m.
Kultur- och bildningsnämnden fullgör också kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och angränsande områden, när det gäller barn och ungdomar. 
Nämnden handhar kommunens uppgifter enligt:

• Socialtjänstlagen/-förordningen beträffande personer under 21 år, med 
undantag för frågor om försörjningsstöd. Nämnden handhar 
familjerättsärenden oavsett de berördas ålder

• Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) beträffande 
personer under 21 år

• Lagen om assistansersättning (LASS) beträffande personer under 21 år
• Lagen om vård av unga (LVU)
• Namnlagen
• Körkortslagen beträffande personer under 21 år
• Passlagen beträffande personer under 21 år
• Lagen om unga lagöverträdare (LUL)
• Äktenskapsbalken
• Ansvar för ensamkommande flyktingbarn

Kultur- och bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden har ett gemensamt 
ansvar för att samordna insatser som rör barn och familjer, om berörda personer är 
föremål för åtgärder inom båda nämnderna, liksom när ansvaret vid 21 års ålder ska 
överflyttas mellan nämnderna.

§ 5 – Kommunalt informations/-aktivitetsansvar
Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens information-/aktivitetsansvar 
motsvarande för de som inte går i gymnasiet.
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4 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för vård- och omsorgsnämnden följande.

1 § - Vård- och omsorg
Nämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende för de 
människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionshinder har behov av 
sådana insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

2 § - Socialtjänst för vuxna
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen för vuxna från och 
med 21 års ålder. Ansvaret för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen gäller från 
och med 18 års ålder.

Inom nämndens verksamhetsområde ska nämnden ansvara för:

 ärenden enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM).
 omsorgsverksamhet för vuxna över 21 år enligt Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) och enligt lagen om assistansersättning (LASS)
 kommunens hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 fullgöra kommunens ansvar enligt lagen om kommunens betalningsansvar 

för viss hälso- och sjukvård
 färdtjänstfrågor enligt samarbetsavtal med landstinget
 kommunens skyldighet att bistå människor med psykiska sjukdomar och 

störningar
 ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och 

budgetrådgivning
 utredningar och beslut enligt alkohollagen. Nämnden är också remissinstans 

för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för yttranden 
enligt lotterilagen.

 yttranden enligt körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen (för 
personer över 21 år)

 Administrationen av det Kommunala Pensionärsrådet

Kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har ett gemensamt 
ansvar för att samordna insatser som rör barn och familjer, om berörda personer är 
föremål för åtgärder inom båda nämnderna, liksom när ansvaret vid 21 års ålder ska 
överflyttas mellan nämnderna.
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5 Reglemente för valnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för valnämnden följande.

1 § - Verksamhetsområde
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen (2005:837).

2 § - Stöd från kommunstyrelsen
Nämnden har ingen egen personal, utan ska från kommunstyrelseförvaltningen 
erhålla det administrativa stöd som behövs.
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Dnr: KS 14-466

Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun 2015-2018

Ärendebeskrivning
Nuvarande reglemente antogs inför den dåvarande mandatperioden 2011-2014.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad allmänt 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. 
Revideringarna bygger på tidigare beslut om förflyttning av verksamhetsansvar, på ny 
lagstiftning samt förslag till vissa förändringar för att underlätta hanteringen av vissa 
ärenden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
tf. Kommundirektör Administrativ chef
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Dnr: KS 15-94

Partistöd 2015

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-06-11 ,§56, är partistödet uppdelat på grundstöd 
samt mandatstöd. Grundstödet är 10 % av basbeloppet per parti och mandatstödet är 15 % 
av basbeloppet per mandat.
Beräkningsgrunder:
Basbelopp                              44 400 
Grundstöd 10 % av basbeloppet per parti
Mandatstöd 15 % av basbeloppet per mandat

Beräkning
Parti     Grundstöd Mandatstöd Antal mandat Summa Totalt -
                                                                                                                  Mandatstöd     Mandatstöd       
Socialdemokraterna   4440     6660    10 66 600 71 040
Centerpartiet            4440     6660     9 59 940 64 380
Moderaterna            4440     6660     5 33 300 37 740
Kristdemokraterna      4440     6660     2 13 320 17 760
Folkpartiet            4440     6660     1   6 660 11 100
Vänsterpartiet            4440     6660     1   6 660 11 100
Miljöpartiet            4440     6660     1   6 660 11 100
Framtidspartiet -          4440     6660     2 13 320 17 760
Lekeberg
Sverigedemokraterna 4440     6660     4 26 640 31 080
Summa:    35                    233 100             273 060

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2015 enligt följande

Socialdemokraterna   71 040
Centerpartiet 64 380
Moderaterna            37 740
Kristdemokraterna      17 760
Folkpartiet            11 100
Vänsterpartiet            11 100
Miljöpartiet            11 100
Framtidspartiet -          17 760
Lekeberg
Sverigedemokraterna 31 080

LEKEBERGS KOMMUN
Ewa Lindberg Magnus Stensson
Tf Kommundirektör Handläggare
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Dnr: KS 15-266

Rapportering av ej verkställda beslut 2014 - Kultur- och 
bildningsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje 
kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. 
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut 
från tidigare kvartal.

2014 rapporterades följande:

Kultur- och bildningsnämnden
Kvartal 1.  7 st SoL
Kvartal 2.  5 st SoL
Kvartal 3.  13 st SoL
Kvartal 4.  5 st SoL

Vård- och omsorgsnämnden
Kvartal 1.  1 st SoL
Kvartal 2.  2 st SoL
Kvartal 3.  1 st SoL, 2 st LSS
Kvartal 4.  2 st LSS

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Magnus Stensson
tf. Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2015-02-23

Kultur- och bildningsnämnden 

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:15:30
Plats
Sammanträdesrum Multen, kommunhuset  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Håkan Söderman (M), ordförande, ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Anette Andersson (S), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Linnéa Hägglöf (M)
Minette Svensson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Anne-Charlotte Kämpe-Larsson (FP), ersättare
Berth Karlsson (S), ersättare

Pia-Lotta Frohman (MP)
Anna Wiktorsson (S)

Övriga
Ewa Lindberg, Förvaltningschef
Linda Kirrander, utredningssekreterare

Ordförande
Håkan Söderman

Justerare
Anette Andersson

Nämndsekreterare
Linda Kirrander
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-02-23

Datum för anslags uppsättande 2015-03-03 Datum för anslags nedtagande 2015-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 13 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4, 2014 (KUB 
15-18)

Ärendebeskrivning 
Kultur- och bildningsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal fyra, 2014, finns fem individrapporter gällande beslut som rör SoL IFO.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4, 2014
 Kvartsrapport Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4, 2014
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Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 4, 2014

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal fyra, 2014, finns fem individrapporter gällande beslut som rör SoL IFO.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2014
Följande individrapporter finns att redovisa för perioden:

Kön Datum för beslut Beslut Anledning till ej verkställt 
beslut

Övrigt

pojke 140206 kontaktfamilj Har blivit erbjuden 
kontaktfamilj, 140425, men 
önskar annat förslag. Något 
alternativ har hittills ej hittats.

pojke 140206 kontaktfamilj Har blivit erbjuden 
kontaktfamilj, 140425, men 
önskar annat förslag. Något 
alternativ har hittills ej hittats.

pojke 131025 kontaktfamilj Har blivit erbjuden 
kontaktfamilj, 140212 och 
140917, men har tackat nej 
pga att det inte varit helt 
djurfria kontaktfamiljer. 
Fadern allergisk. 

pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 140830

kontaktfamilj Kontaktfamiljen sa upp sit 
uppdrag 140830. Sökande 
efter ny kontaktfamilj pågår.

pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: april 2014

kontaktfamilj Datum för när 
beslutet faktiskt har 
verkställts: 20150112

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige 
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LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Dnr: KS 15-42

Redovisning av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts 
färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie sammanträden vår och 
höst.
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på samma sätt 
som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i 
fullmäktige eller i nämnd/styrelse.
Totalt finns 10 motioner (varav 2 kommer behandlas på detta kommunfullmäktige) 
och 5 medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda.

1 Bakgrund
I Arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen varje höst 
och vår ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett 
av fullmäktiges ordinarie sammanträden.

Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på samma sätt 
som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i 
fullmäktige eller i nämnd/styrelse.

Totalt finns 10 motioner och 5 medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Tf. Kommundirektör Administrativ chef
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Motioner
Diarienr Ärende Avsändare Status och prognos Handläggare Inkommen

KS 14-110 Motion - att Lekebergs 
kommun antar en 
allergipolicy kopplad till 
barns arbetsmiljö i skolan

Marita Johansson 
(MP)

Motionen är på Remiss hos LEKO.
Prognosen är att den kommer 
behandlas på kommunfullmäktige i 
juni 2015.

Thomas Kullberg 2014-02-26

KS 14-208 Motion - Motion giftfri 
miljö i förskolan

Marita Johansson 
(MP)

Motionen är på Remiss hos LEKO. 
Prognosen är att den kommer 
behandlas på kommunfullmäktige i 
juni 2015.

Thomas Kullberg 2014-04-22

KS 14-267 Motion - Mötesplats i 
Mullhyttan 

Kjell Edlund (S) Kommer att behandlas på 
kommunfullmäktige i april 2015.

Gustav Olofsson 2014-06-10

KS 14-268 Motion - Motion angående 
bevarande av 
naturområde i Trollkarls- 
och Borgasjöområdet i 
Kilsbergen

Kjell Edlund (S) Kommer att behandlas på 
kommunfullmäktige i april 2015.

Thomas Kullberg 2014-06-10

KS 14-438 Motion - Skolbarnens 
skolväg i Mullhyttan

Kerstin Leijonborg 
(FL)

Beredning av motionen pågår inom 
teknik- och serviceavdelningen.

Ingemar Wennlöf 2014-09-17
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KS 14-439 Motion - Elljusspåret i 
Mullhyttan

Kerstin Leijonborg 
(FL)

Kultur- och bildningsnämnden har 
inkommit med synpunkter 2014-12-
16

Thomas Kullberg 2014-09-17

KS 14-440 Motion - Upprustning vid 
återvinningsstation och 
området vid nya macken i 
Mullhyttan

Kerstin Leijonborg 
(FL)

Beredning av motionen pågår inom 
teknik- och serviceavdelningen.

Thomas Kullberg 2014-09-17

KS 14-607 Motion – Angående 
vägbidrag 

Kerstin Leijonborg 
(FL)

Beredning av motionen pågår inom 
teknik- och serviceavdelningen

Ingemar Wennlöf 2014-11-17

KS 14-608 Motion - Gällande 
utbetalning av kommunalt 
underhållsbidrag till 
vägsamfälligheter 

Kerstin Leijonborg 
(FL)

Beredning av motionen pågår inom 
teknik- och serviceavdelningen.

Ingemar Wennlöf 2014-11-17 

KS 14-674 Motion angående att 
hastigheten på vägen 
Bergsgatan sänks till 30 
km/h på grund av ny 
förskola

Fredrik Steckl (SD) Beredning av motionen pågår inom 
teknik- och serviceavdelningen.

Ingemar Wennlöf 2014-12-17
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Medborgarförslag
Diarienr Ärende Avsändare Status och prognos Handläggare Inkommen

KS 14-523 Medborgarförslag - 
Önskemål att sätta upp en 
skylt med Lekebergs 
kommun vid Skärshult 
efter Täbyvägen

Torbjörn Segerlund, 
Hackvads Via

Beredning av medborgarförslaget 
pågår inom teknik- och 
serviceavdelningen.

Ingemar Wennlöf 2014-09-18

KS 14-562 Medborgarförslag gällande 
lampor/gatulyktor i 
vattenparken i Fjugesta

Linnéa Larsson, 
Fjugesta

Beredning av medborgarförslaget 
pågår inom teknik- och 
serviceavdelningen.

Ingemar Wennlöf 2014-11-05

KS 14-566 Medborgarförslag 
angående att kommunen 
gör reklam för 
promenaden runt de nya 
dammarna nedanför 
reningsverket samt 
namnlappar på 
nyplanterade träd

Kerstin Pettersson, 
Fjugesta

Kommer att behandlas på 
kommunfullmäktige i februari 2015.

Besvarat av KS i februari

Thomas Kullberg 2014-11-05 
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KS 14-567 Medborgarförslag 
angående att de ordnas 
en förbifart runt Fjugesta 
för att tung trafik inte 
dagligen ska rulla igenom 
på Storgatan

Kerstin Pettersson, 
Fjugesta

Beredning av medborgarförslaget 
pågår inom teknik- och 
serviceavdelningen.

Ingemar Wennlöf 2014-11-05

KS 14-596 Medborgarförslag 
angående att kommunen 
bör bygga ett utegym i 
anslutningen till elljussåret 
i Fjugesta

Mats Alexandersson Kommunfullmäktige överlämnade 
medborgarförslaget till kultur- och 
bildningsnämnden för besvarande i 
december 2014.

KUB 2014-11-14
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Svar på motion om angående naturreservat vid 
Trollkarlen och Borgasjön
Att skydda områden för dess naturvärden och för det rörliga friluftslivet bidrar till att 
uppnå de mål som återfinns i kommunens övergripande mål. Ett eventuellt 
naturreservat vid Trollkarlen och Borgasjön kan om området bedöms lämpligt bidra 
till att nå de målen.

Förutsättningar för viss naturturism finns i och med Bergslagsleden och vikten av att 
tillgängliggöra och bevara naturen kring Kilsbergen har också uppmärksammats i 
andra sammanhang, t.ex. kommunens översiktsplan. Lämningar som Borgarsjö skans 
och spåren efter istiden bidrar till att ge platsen ett kulturhistoriskt värde.

Området uppfyller förutsättningarna enligt miljöbalken eftersom den biologiska 
mångfalden och friluftslivet skulle gynnas av ett naturreservat. Området måste dock 
inventeras för att identifiera eventuella höga naturvärden.

Markägarna i området är nyckelpersoner och en tidig dialog med dessa om förslaget 
är nödvändigt. 

Ett växande krav på områden för naturturism samtidigt som de areella näringarna har 
stor betydelse gör frågan komplex och kräver nya sätt och samarbetsformer för att 
kunna lösas på ett hållbart sätt. Ett sätt är att samla olika aktörer i ett så tidigt skede 
som möjligt. Ett sådant möte bör belysa frågan ur ett landskapsperspektiv och ta med 
ekonomiska, ekologiska och landsbygdsutvecklingsaspekter. 

Området som beskrivs i motionen beskriver finns nämnt i Länsstyrelsens 
naturvårdsöversikt från 1984. Den information som ges där är knapphändig och ger 
inte någon bra grund för bedömningen av ett eventuellt framtida skydd. I området 
finns även några mindre områden med biotopskydd. Det går alltså inte att med 
dagens kunskapsunderlag avgöra om området är skyddsvärt utan det finns behov av 
ytterligare underlag. För att avgöra om området är lämpligt som ett naturreservat 
inleds en process där följande steg tas. 

1. Översiktlig inventering av området
2. Möte markägare och andra intressenter
3. Inventering av natur och friluftsvärden
4. Kontakt med Länsstyrelsen angående medel för markåtkomst eller 

intrångsersättning
5. Eventuellt starta processen med reservatsbildning. Detta sker i så fall efter 

beslut i kommunstyrelsen.
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LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Motion om naturreservat vid Trollkarlen och Borgasjön

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har lämnat en motion där de föreslår att 
Lekebergs kommuns ska inrätta ett nytt naturreservat i Kilsbergen. 
Förslaget riktar in sig på området kring Trollkarlsklint och Borgasjön.

1 Bakgrund
I motionen finns ett förslag om ett nytt naturreservat som omfattar området kring 
Trollkarlsklint och Borgasjön. I området går att hitta spår av istiden såväl som 
lämningar efter gamla boplatser, något som i motionen beskrivs som ett tillfälle till 
kunskap om kommunen ur ett 9000-årigt perspektiv. Behovet av skydd för den unika 
naturen framhålls också som viktigt och naturreservat framställs som en möjlighet att 
uppmuntra naturturism och samtidigt bevara landskapet.

Idag finns det två kommunala naturreservat i Lekeberg varav ett, Bergaskogen, är ett 
naturreservat där friluftsliv och rekreation tillsammans med naturvärdena utgör 
reservatets syfte. Dessa reservat sköts av kommunen och betalas till största delen av 
pengar från överskottet av skogsskötseln. 

2 Analys
Förutsättningar för viss naturturism finns i och med Bergslagsleden löper genom 
området. Vikten av att tillgängliggöra och bevara naturen i delar av Kilsbergen har 
också uppmärksammats i andra sammanhang, t.ex. kommunens översiktsplan. 
Lämningar som Borgarsjö skans och spåren efter istiden bidrar till att ge platsen ett 
kulturhistoriskt värde.

Området uppfyller förutsättningarna enligt miljöbalken eftersom den biologiska 
mångfalden och friluftslivet skulle gynnas av ett naturreservat. Området måste dock 
inventeras för att identifiera eventuella höga naturvärden.

Markägarna i området är nyckelpersoner och en tidig dialog med dessa om förslaget 
är nödvändigt. 

Ett växande krav på områden för naturturism samtidigt som de areella näringarna har 
stor betydelse gör frågan komplex och kräver nya sätt och samarbetsformer för att 
kunna lösas på ett hållbart sätt. Ett sätt är att samla olika aktörer i ett så tidigt skede 
som möjligt. Ett sådant möte bör belysa frågan ur ett landskapsperspektiv och ta med 
ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. 

Området som beskrivs i motionen finns nämnt i Länsstyrelsens naturvårdsöversikt 
från 1984. Den information som ges där är knapphändig och ger inte någon bra grund 
för bedömningen av ett eventuellt framtida skydd. I området finns även några mindre 
områden med biotopskydd. Det går alltså inte att med dagens kunskapsunderlag 
avgöra om området är skyddsvärt utan det finns behov av ytterligare underlag. För 
att avgöra om området är lämpligt som ett naturreservat kan en process med 
följande steg inledas. De olika stegen kan med fördel ingå i en förstudie vars syfte är 
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att skapa underlag för beslut om områdets framtida utveckling. Processen avslutas 
om markägarna inte önskar fortsätta med förslaget om naturreservat. Då kan istället 
frågan om skyltning och vandringsleder i området fortsätta i syfte att öka 
tillgängligheten och därmed möjlighet till ökad naturturism.

1. Översiktlig inventering av området
2. Möte markägare och andra intressenter
3. Inventering av natur och friluftsvärden
4. Kontakt med Länsstyrelsen angående medel för markåtkomst eller 

intrångsersättning
5. Eventuellt starta processen med reservatsbildning. Detta sker i så fall efter 

beslut i kommunstyrelsen.

2.1 Övergripande konsekvenser
Att skapa naturreservat i områden med höga naturvärden eller sociala värden bidrar 
till att nå både nationella och lokala natur och miljömål. Att tillgängliggöra 
naturrområden med höga sociala och kulturella värden bidrar även till att nå grupper 
som av olika skäl har svårare att ta sig ut i naturen. Detta bidrar i sin tur även till en 
bättre folkhälsa.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Leder processen fram till att ett naturreservat ska bildas finns stora möjligheter för 
markägarna att få intrångsersättning som med råge kompenserar för framtida 
inkomster från skogsbruket. I det fall staten via Länsstyrelsen bildar naturreservat 
avsätts även medel för att tillgängliggöra området. Bildas ett kommunalt 
naturreservat söker kommunen pengar från staten för att finansiera markåtkomst 
eller intrångsersättning.

3 Slutsats
Förslaget om att bilda ett naturreservat i området kan inte besvaras i nuläget. De 
delar som beskrivs i den föreslagna processen ovan bör först genomföras. När detta 
är gjort kan ett nytt förslags tas fram med utgångspunkt från underlaget i förstudien.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. antar svar på motionen

2. anser därmed motionen besvarad

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Thomas Kullberg
Tf Kommundirektör Handläggare

394



395



396



Tjänsteskrivelse 2015-04-01 1 (2)
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Svar på motion angående spontanmötesplats i 
Mullhyttan

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har lämnat en motion angående att tillskapa en 
spontanmötesplats i Mullhyttan, motionen inkom den 10 juni. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har begärt in synpunkter från Kultur- och bildningsnämnden.

1 Bakgrund
Socialdemokraterna har lämnat en motion angående att tillskapa en 
spontanmötesplats i Mullhyttan, motionen inkom den 10 juni. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har begärt in synpunkter från Kultur- och bildningsnämnden. 

2 Synpunkter från kultur- och bildningsnämnden. 
Kultur- och bildningsnämnden konstaterar att det i området redan gjort mycket, 
speciellt kring skolan i form av bland annat en ny spontanidrottsplats.  En vidare-
utveckling av området i enlighet med den motionen kräver resurser, vilket idag inte 
finns avsatt i deras budget.  

Nämnden föreslår att de ekonomiska förutsättningarna utreds avseende inrättande av 
en spontanmötesplats.

3 Analys
Kommunstyrelsen har genom sin MER-plan antagit mål om att öka antalet 
umgängesplatser i anslutning till befintliga allmänna lekplatser. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i sin verksamhetsplanering därför planerat att under 
2015 iordningställa picknickbord och grillplats i anslutning till befintlig lekplats och 
spontanidrottsplats i Mullhyttan. Utöver detta behöver viss plantering och 
markberedning göras. Förvaltningen bedömer att dessa åtgärder leder till att 
motionärens intention blir uppfyllda.

3.1 Övergripande konsekvenser
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att en spontanmötesplats skulle ha en 
positiv på de boendes folkhälsa samt en möjlighet till integration mellan åldrar och 
personer med olika kulturer. Åtgärden i sig bedöms inte primärt ge några direkt 
Jämställdhetseffekter även om det torde ske bara genom att mötesytan tillskapas. 
Miljö och hållbarhetsfrågan bedöms inte påverkas. 

3.2 Ekonomiska konsekvenser
Åtgärderna bedöms kunna hanteras inom befintlig ram genom vissa omfördelningar.  

4 Slutsats
Åtgärderna som kommunstyrelseförvaltningen planerar under 2015 uppfyller det 
motionärerna förslår och kommer tillgodose motionärerna intentioner i motionen. 
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. antar yttrande,
2. anser motionen besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Mats Turesson
tf. Kommundirektör Handläggare
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Yttrande – Svar på motion om mötesplats i Mullhyttan
Kommunstyrelsen har genom sin MER-plan antagit mål om att öka antalet 
umgängesplatser i anslutning till befintliga allmänna lekplatser. 

Förvaltningen har i sin verksamhetsplanering därför planerat att under 2015 
iordningställa picknickbord och grillplats i anslutning till befintlig lekplats och 
spontanidrottsplats i Mullhyttan.

Åtgärderna som kommunstyrelseförvaltningen planerar under 2015 bedömer 
kommunstyrelsen uppfyller det motionärerna förslår.

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr: KUB 14-
307

Synpunkter från kultur- och bildningsnämnden 
gällande motion mötesplats Mullhyttan.

Kommunen har senaste åren utvecklat området vid skolan i Mullhyttan genom 
anläggning av en ny spontanidrottsplats, en lekplats för yngre samt dränering och 
iordningställande av övriga skolgården. Miljön kan dock kompletteras med fler 
sittgrupper, planteringar mm i södra delen av området intill lekplatsen för äldre m fl i 
syfte att öka användningsgraden ytterligare och skapa en tydligare parkkaraktär.  

För en vidareutveckling av området enligt ovan krävs både investeringsmedel och 
ökade resurser för drift och underhåll av miljön. Kostnaden är avhängigt åtgärdens 
omfattning.

Mot denna bakgrund föreslås att förutsättningarna för inrättande av en spontan-
mötesplats – utformning, placering, kostnader mm– utreds. Med hänsyn till 
åtgärdens karaktär bör i första hand ansvariga för kommunens parker, miljöfrågor 
och lekplatser bereda ärendet.  

LEKEBERGS KOMMUN

Håkan Söderman
Kultur- och bildningsnämndens ordförande
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Protokoll 2014-12-16

Kultur- och bildningsnämnden 

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:15:30
Plats
Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Håkan Söderman (M), ordförande
Jonas Hansen (KD), vice ordförande
Anette Andersson (S), 2:e vice ordförande
Annica Zetterholm (C)
Kenneth Hagström (S)
Minette Svensson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Eva Bonnevier (C), ersättare
Andreas Aronsson (FP), ersättare

Övriga
Ewa Lindberg, Förvaltningschef
Linda Kirrander, nämndsekreterare
Lars Skoghäll, kultur- och fritidschef
Karin Adolfsson, kultur- och fritidssekreterare

Ordförande
Håkan Söderman

Justerare
Anette Andersson

Nämndsekreterare
Linda Kirrander
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Protokoll 2014-12-16

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 2014-12-16

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-12-16

Datum för anslags uppsättande 2014-12-22 Datum för anslags nedtagande 2015-01-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2014-12-16

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 233 - Synpunkter från kultur- och bildningsnämnden gällande 
motion Mötesplats Mullhyttan (KUB 14-307)

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Lars Skoghäll föredrar ärendet.

Motion angående mötesplats i Mullhyttan inkom den 10 juni från Socialdemokratiska 
fullmäktigegruppen och anmäldes i juni till Kommunfullmäktige. Fullmäktige beslöt 2014-06-
11 § 69 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. KSAU beslöt 2014-09-
01 § 132 (Dnr KS 14-267) inhämta synpunkter från kultur- och bildningsnämnden för 
återrapportering senast 31 december 2014.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden överlämnar synpunkter gällande motion Mötesplats 
Mullhyttan till Kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden överlämnar synpunkter gällande motion Mötesplats 
Mullhyttan till Kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag
 Motion - Mötesplats i Mullhyttan
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §132
 Synpunkter från kultur- och bildningsnämnden gällande motion mötesplats Mullhyttan
 Tjänsteskrivelse - Synpunkter från kultur- och bildningsnämnden gällande motion 

Mötesplats Mullhyttan
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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2015-02-24 1 (1)

Kerstin Pettersson
Storgatan 24 F

716 30 Fjugesta

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Svar på medborgarförslag.

 Ärende nr KS 14-566

Hej. 

Jag översänder beslut ifrån Kommunstyrelsen i Lekeberg angående ert förslag om 
information vid Vattenpark Lillån samt namnlappar på nyplanterade träd i 
kommunen.

Hälsningar

Magnus Stensson
Utredningssekreterare
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse 2015-02-12 1 (2)

Dnr: KS 14-566

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om information vid 
Vattenpark Lillån

Ärendebeskrivning
Kerstin Pettersson, Fjugesta har den 2014-11-05 inkommit med ett medborgarförslag 
angående att kommunen borde göra reklam för promenaden runt de nya dammarna 
nedanför reningsverket samt namnlappar på nyplanterade träd till kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att medborgarförslaget ligger i linje med den 
planering som finns kring att sätta upp en informationstavla och att 
medborgarförslaget därmed är tillgodosett.    

1 Bakgrund
Dammarna vid Vattenpark Lillån har blivit ett populärt rekreationsområde och nyttjas 
av många närboende. Under försommaren planterades träd och buskar på området 
och en informationstavla är uppsatt. 

I medborgarförslaget efterlysts information om både området och vilka träd och 
buskar som planterats, detta för att göra reklam för området. Förslagsställaren vill 
även att området ska kopplas ihop med hälsostigen. 

2 Analys
De förslag som finns i medborgarförslaget ligger helt i linje med den planering som 
finns för området. Kommunen har bl.a. anlitat en illustratör till utformningen av den 
information som ska upp på den nya anslagstavlan. 
Samtal har även förts angående anslutning till hälsostigen. För det krävs dock 
utbyggnad av säker gång och cykelväg till området.

2.1 Övergripande konsekvenser
En fortsatt utveckling av området enligt de förslag som finns i medborgarförslaget 
bidrar till att höja rekreationsvärdet i området.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Teknik- och serviceavdelningen sökt och fått pengar till informationstavlan från 
Landstinget vilt och naturvårdskommitté. När det gäller en eventuell gång och 
cykelväg till vattenparken kommer detta att tas upp i kommande budgetäskande.

3 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att medborgarförslaget ligger i linje med den 
planering som finns kring att sätta upp en informationstavla och att medborgarens 
förslag därför är tillgodosett
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Tjänsteskrivelse 2015-02-12 2 (2)

Dnr: KS 14-566

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på medborgarförslaget.

LEKEBERGS KOMMUN

Hans Boskär Thomas Kullberg
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2015-02-10

Kommunstyrelsen

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:15:15
Plats
Sammanträdesrummet Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
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)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Andersson (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Ewonne 
Granberg (S)

Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
John Hägglöf (M)

Övriga
Magnus Stensson, Utredningssekreterare
Gustav Olofsson, Administrativ chef

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare

1410



Protokoll 2015-02-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-02-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-02-10

Datum för anslags uppsättande 2015-02-13 Datum för anslags nedtagande 2015-03-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-02-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 34 - Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om 
information vid Vattenpark Lillån samt namnlappar på 
nyplanterade träd i kommunen (KS 14-566)

Ärendebeskrivning 
Kerstin Pettersson, Fjugesta har den 2014-11-05 inkommit med ett medborgarförslag 
angående att kommunen borde göra reklam för promenaden runt de nya dammarna 
nedanför reningsverket samt namnlappar på nyplanterade träd till kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att medborgarförslaget ligger i linje med den 
planering som finns kring att sätta upp en informationstavla och att medborgarförslaget 
därmed är tillgodosett.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på medborgarförslag om information vid Vattenpark 
Lillån samt namnlappar på nyplanterade träd i kommunen

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på medborgarförslag om information vid Vattenpark 
Lillån samt namnlappar på nyplanterade träd i kommunen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om information vid Vattenpark Lillån
 Förslag till yttrande angående medborgarförslag Vattenpark Lillån
 Medborgarförslag angående att kommunen gör reklam för de nya dammarna nedanför 

reningsverket samt namnlappar på nyplanterade träd
 §12 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om information vid Vattenpark Lillån 

samt namnlappar på nyplanterade träd i kommunen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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2015-01-25 1 (1)

Dnr: KS 14-566

Förslag till yttrande över medborgarförslag om 
information vid Vattenparken Lillån
Det glädjer oss att förslagsställaren upplever området vid Vattenparken som en bra 
satsning.
Syftet med satsningen var att kombinera miljöinsatserna med förbättrade 
rekreationsmöjligheter. 

De förslag som nämns i medborgarförslaget ligger helt i linje med den planering som 
finns för området. Kommunen har bland annat anlitat en illustratör till utformningen 
av den information som ska upp på den nya anslagstavlan. Att sätta upp information 
vid träd och buskar är ett bra förslag som är planerat att genomföras kvartal 2 år 
2015.
Samtal har även förts angående anslutning till hälsostigen, för det krävs dock 
utbyggnad av en gång- och cykelväg. Kommunen kommer att ta med detta i 
planeringen.

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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	#field[3]: Viss försämring då genomfartsvägen leds förbi angöring till Hidinge skola. Dock anläggs separat gc-väg utmed ny genomfart.
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	Cell6[0]: Dagens parkliknande miljö ersätts av bostadsområde. Upplevelsen av intilliggande skogsområden samt vissa vackra utblickar kommer försämras. 
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	Cell6[0]: Planområdet ligger i anslutning till Vreta bytomt (RAÄ nr 97). 
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	Cell6[0]: Huvuddelen av registrerade lämningar ligger inom föreslagen naturmark varför påverkan bedöms som liten. Ingen påverkan på RAÄ nr 100, 101 då lämningen troligen är bortgrävd.
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	#field[3]: Fullt genomförd bedöms området alstra cirka 1000 fordonsrörelser/dygn. Dock stärker planen befolkningsunderlaget i Lanna för framtida kollektivtrafik.
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	Cell6[0]: Visst ökat bilresande även om befolkningsökning på sikt kan gynna förutsättningar för kollektivt resande.
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	Cell6[0]: RÖP anger bl.a. att ny bebyggelse ska ske i anslutning till befintlig kollektivtrafik. Nuvarande område är idagsläget svårt att kollektivtrafikförsörja.
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	Cell6[0]: Förslaget sker i enlighet med Lekebergs miljömålsprogram som anger gröna korridorer som binder samman grön- och skogsområdenmed bostadsområdena.
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	Cell6[0]: Ökat resande med bil ger på kort sikt ökad användning av ändliga resurser så länge fossila drivmedel används som energikälla.
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	#field[3]: Området avses anslutas till det kommunala VA-nätet.
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	#subform[12]: 
	Textfält1[0]: Planförslaget innebär att ett område som idag huvudsakligen används som golfbana bebyggs med ett stort antal bostäder. Ytor som tidigare har använts för sport- och rekreation tas i anspråk men detaljplanen är utformad så att områdets karaktär kan bevaras. Ytor med träd och annan vegetation som finns i området sparas så att dessa kan fungera som naturliga rekreations- och lekytor.Planområdet finns med i den fördjupade översiktsplanen som ett utbyggnadsområde men avviker från FÖP i och med föreslagna verksamhetsområden. Lanna är idag svårt att kollektivtrafikförsörja med utspridd bebyggelse. Planen medför att befolkningsunderlaget i Lanna ökar vilket på sikt kan förbättra förutsättningarna för kollektivtresande. Områdets närhet till natur gör att det sammantaget bedöms som ett bra läge för bostäder.Påverkan på riksintresset NRO18014 bedöms som litet. Området är redan idag i anspråktaget som golfbana. Sammanhängande skogspartier inom planområdet bevaras genom att i planförslaget ingå i naturmark Upplevelsen av riksintresset, det mångformiga landskapet med ädellövskogar och odlingslandskap med ängs- och hagmarker, försämras delvis med planförslaget. Däremot förblir odlingslandskapet och ädellövskogar opåverkade av förslaget då exploatering sker på mark som idag är i anspråktagen som golfbana. Sammantaget bedöms planförslaget ej medföra någon påtaglig skada på riksintresset då ingreppet endast berör en begränsad del av att annars stort riksintresseområde samt att riksintressets kärnvärden ädellövskogarna bevaras.Påverkan på de registrerade fornlämningar som finns  i området undviks i möjligaste mån genom att marken planläggs som natur.  I områdets mellersta del ligger kvartersmark med ändamål för bostäder på, eller i nära anslutning till, fornlämning RAÄ nr 100 och 101.  Vid fältbesök med länsstyrelsens antikvarie gjordes bedömningen att fornlämningen troligen är bortgrävd då den ligger under en anlagd utslagsplats.
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