
Protokoll 2018-09-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §§117-135
Anna Bilock (Ekonomichef) §§124-125
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund
Anna Windal §127
Inger Sundblad (Ekononm) §124
Lars Näsström (PwC) §135
Henrik Hult (C) (Socialnämndens ordförande) §135

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C) §§117-119, §§124-142
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L) §§117-119, §§124-142
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) §§120-123 ersätter Elin 
Nilsson (L) pga jäv
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
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Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §§117-142

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§117 Val av justerare
§118 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
§119 Information - Kommundirektör
§120 Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017
§121 Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017
§122 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018
§123 Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018
§124 Prognosrapport 2 (delårsbokslut) för kommunstyrelsen 2018
§125 Delårsrapport 2018 för Lekebergs kommun
§126 Utvecklingsmedel 2019

§127 Beställning av investering samt borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 och 
tillagningskök med servering och samlingssal på Linden

§128 Intern kontrollrapport 2 för kommunstyrelsen
§129 Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 2
§130 Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun
§131 Gatunamn och nya adresser till Hidinge-Lanna 1:126-128 samt 1:90

§132 Upprättande av detaljplan för industriverksamhet inom del av Fjugesta 1:2 (Norr 
Berga industriområde)

§133 Detaljplan Fjugesta 46:2 m.fl (Linden)

§134 Motion från Socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppna 
nätverk via wifi på lämpliga platser i kommunen

§135 Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen
§136 Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke
§137 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019
§138 Val av ledamot till rekryteringsgrupp
§139 Redovisning av delegeringsbeslut
§140 Anmälningar för kännedom
§141 Synpunkter och klagomål
§142 Samverkansprotokoll för kännedom
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§117- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Justering föreslås den 13 september kl. 11:00.

Förslag till beslut

xx väljs att justera dagens protokoll.

Beslut

Berth Falk (S) väljs att justera dagens protokoll med Astrid Söderqvist (C) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§118- Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§119- Information - Kommundirektör

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tom handling för anteckningar - (62500)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§120 - Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017 
(KS 17-765)
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så ska 
socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och 
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 maj 2018 återremitterade redovisningen 
för kvartal 3, 2018 till socialnämnden för komplettering av redovisningen för att det tydligt ska 
framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder. Ärendet behandlades av socialnämnden den 27 
augusti 2018. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2017.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2017 - (KS 17-765-10)
 §97 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 - (KS 

17-765-9)
 §58 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3 2017 - (KS 

17-765-8)
 Reviderad tjänsteskrivelse -  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, 

kvartal 3, 2017 - (KS 17-765-7)
 §97 SONAU Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 - (KS 17-765-6)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 

2017 - (KS 17-765-3)
 §90 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 - (KS 

17-765-5)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 §75/2017 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 
- (KS 17-765-1)

 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3, 
2017 - (KS 17-765-4)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§121 - Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017 
(KS 18-720)
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så ska 
socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och 
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 27 augusti 2018. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

 

Beslutsunderlag
 §98 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - (KS 

18-720-5)
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4, 2017 - (KS 18-720-6)
 §59 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - (KS 

18-720-4)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 4, 2017 - (KS 18-720-1)
 §98 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - 

(KS 18-720-2)
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4 2017 - (KS 18-720-3)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§122 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 1, 2018 (KS 18-517)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande 
SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Redovisningen från socialnämnden är bristfällig. Redovisningen bör förenklas och förtydligas så att 
det finns en tydligöverblick och föreslår därför att ärendet återremitteras till socialnämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen återremitterar redovisningen till socialnämnden för komplettering av 
redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar redovisningen till socialnämnden för komplettering av 
redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 

2018 - (KS 18-517-3)
 §41 SON Komplettering av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 

2018 - (KS 18-517-2)
 Tjänsteskrivelse SON - Kompletterad rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS till IVO 

kvartal 1, 2018 - (KS 18-517-4)
 SON §28/2018 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2018 - (KS 18-517-1)
 Tjänsteskrivelse SON - Rapportering av ej verkställda beslut - (KS 18-517-5)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§123 - Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018 
(KS 18-721)
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så ska 
socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och 
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2018.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018 - (KS 18-721-7)
 §99 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - (KS 

18-721-6)
 §60 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - (KS 

18-721-5)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 

2018 - (KS 18-721-4)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 2, 2018 - (KS 18-721-3)
 §99 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - 

(KS 18-721-2)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2. - 

(KS 18-721-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§124 - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) för kommunstyrelsen 
2018 (KS 18-688)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 2 som innehåller en beskrivning över 
verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomiskt prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 4 mål helt och 2 delvis vilket ger en måluppfyllelse på 66,6 
%. 
Av de 22 beslutade indikatorerna uppnås 14 helt, 7 delvis och 1 inte alls vilket ger en 
indikatoruppfyllelse på 63,6 %. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall enligt budget för 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2- 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2- 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) för kommunstyrelsen 2018 - (KS 18-688-

1)
 Prognosrapport 2 (Delårsbokslut) för kommunstyrelsen 2018 - (KS 18-688-2)
 §100 KSAU Prognosrapport 2 (delårsbokslut) för kommunstyrelsen 2018 - (KS 18-688-3)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§125 - Delårsrapport 2018 för Lekebergs kommun (KS 18-689)
Ärendebeskrivning

Kommunens delårsrapport tillika prognosrapport 2 innehåller en beskrivning och sammanfattning 
över utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2018. En sammanfattning över dom viktigaste 
händelserna, uppföljning och prognos för kommunens mål samt nuläge och prognos för ekonomin.  

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.
Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2018 ut som följer:
•                          2 mål uppnås
•                          3 uppnås delvis
•                          1 uppnås inte
Det ger en måluppfyllelse på 33 %, vilket är en god förbättring jämfört med prognosrapport 1.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 20 399 tkr per den sista juli 
2018. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 2 390 tkr i och med att det budgeterade 
resultatet är beräknat till 13 917 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 16 307 tkr. Anledningen till att helårsresultatet 
förväntas bli bättre än budgeterat resultat beror bland annat på att skatter och bidrag redovisar ett 
överskott, vilket främst har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 413 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsrapport 2018.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Elin Nilsson (L) yrkar på att kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att verka för en budget i balans.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Elin Nilssons (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Elins yrkande om att uppmana nämnderna att verka för en budget i balans.

Ordföranden frågar sedan nämnden om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige 
godkänner Lekebergs kommuns delårsrapport 2018 och finner att kommunstyrelsen bifaller förslag 
till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

1. föreslår att kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsrapport 2018.

2. uppmanar nämnderna att verka för en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2018 Lekebergs kommun - (KS 18-689-6)
 §101 KSAU Delårsrapport 2018 för Lekebergs kommun - (KS 18-689-4)
 Delårsrapport 2018 för Lekebergs kommun - (KS 18-689-5)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§126 - Utvecklingsmedel 2019 (KS 18-620)
Ärendebeskrivning
I MER-plan 2018 avsattes extra resurser till bland annat tekniska hjälpmedel i välfärden, utredningar 
och kompetensutveckling. I de preliminära ramar inför 2019 som Kommunstyrelsen beslutade om i 
juni finns ytterligare en avsättning om ca 7,2 mnkr. För att få möjligheten att utnyttja de avsatta 
resurserna redan i början av 2019, så förslås att ansökningsmöjligheten för dessa öppnas redan till 
Kommunstyrelse sammanträdet i november 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen öppnar ansökningsmöjligheterna från och med november 2018 avseende 2019 års 
utvecklingsmedel.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen öppnar ansökningsmöjligheterna från och med november 2018 avseende 2019 års 
utvecklingsmedel.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-1)
 §105 KSAU Utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§127 - Beställning av investering samt borgensåtagande för 
Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med servering och 
samlingssal på Linden (KS 18-694)
Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 för en 
investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala byggnationer har 
sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler.

Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga lokaler då 
mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler från förra sekelskiftet med låg tillgänglighet och anpassning 
för den skolverksamhet som idag bedrivs i lokalerna. Prognosen visar även att barnkullarna i Fjugesta 
kommer att öka ytterligare de närmsta 15-åren.

Kommunstyrelsen har i samband med arbetet inför MER-planen 2019 med prognos för 2020-2021 
fastställt ytterligare ett investeringsutrymme på 20 miljoner kronor och beslutat att detta utrymme 
ska användas för att tillskapa ett tillagningskök med tillhörande servering och samlingssal vid Linden.

Kommunfullmäktige föreslås därför fatta beslut om att bygga en ny skola i Fjugesta samt ett 
tillagningskök vid Linden. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.beställer investering och genomförande av en ny skola f-9 vid Lekebergsskolan för upp till 130 
miljoner kronor av Lekebergs Kommunfastigheter (LeKo).

2.beställer investering och genomförande av ett tillagningskök för äldrematen med tillhörande 
servering och samlingssal vid Linden för upp till 20 miljoner kronor av Lekebergs Bostäder AB.

3.ingår borgen för Lekebergs Kommunfastigheter ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 490 640 
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 130 
mnkr.

4.ingår borgen för Lekebergs Bostäder ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 287 500 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på  
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 20 
mnkr.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till förslaget.
Astrid Söderqvist (C) yrkar bifall till förslaget.
Elin Nilsson (L) yrkar bifall till förslaget.
Pia Frohman (MP) yrkar bifall till förslaget.
Jonas Hansen (KD) yrkar bifall till förslaget.
Berth Falk (S) Yrkar bifall till förslaget.
Kjell Edlund (S) yrkar bifall till förslaget.
Ewonne Granberg (S) yrkar bifall till förslaget.
Jette Bergström (S) yrkar bifall till förslaget.

Anmälan om icke deltagande

Kerstin Lejionborg (FL) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Reservationer

Gerry Milton (SD) reserverar sig och lämnar ett särskilt yttrande:

"Sverigedemokraterna Lekeberg har tidigare bifallit beslut om att en ny skola ska byggas men vi vill 
ha en tydligare linje på att säkra upp att den tänkta nya skolans utformning inte påverkar de yngre 
barnens trygghet. Därför reserverar sig Sverigedemokraterna Lekeberg i hemställandet till KF om 
fortsatt beredning i ärendet."

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beställning av investering samt borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 

och tillagningskök med servering och samlingssal på Linden - (KS 18-694-5)
 Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta - (KS 18-694-6)
 §71 KUB nämnd Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KS 18-694-3)
 KUB Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta - (KS 18-694-2)
 KUB Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KS 18-694-1)
 §113 KSAU Beställning av investering samt borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 och 

tillagningskök med servering och samlingssal på Linden - (KS 18-694-4)

Paragrafen är justerad
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§128 - Intern kontrollrapport 2 för kommunstyrelsen (KS 18-677)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret 
för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna 
kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Rapport 2 avser genomförda interna kontroller och uppföljningar per 31 juli 2018 utifrån risker och 
planerade kontrollmoment i den antagna internkontrollplanen för 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört samtliga planerade kontroller för perioden 2018-05-01 
till 2018-07-31. Resultatet visar på övervägande del av inga avvikelser, några mindre avvikelser har 
noterats gällande uppföljning av politiskt fattade beslut, där en större översyn nu är påbörjad 
arbetsmiljöplaner. Mindre avvikelser har även hittats gällande kontrollen av brandskyddsprotokoll i 
förvaltningarna. Ett möte med brandskyddombud är planerat i september. På dagordningen står 
bland annat brandskyddspärmen och brandskyddskontroller.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 2 för kommunstyrelsen - (KS 18-677-1)
 Intern kontrollrapport 2 för Kommunstyrelsen - (KS 18-677-2)
 §102 KSAU Intern kontrollrapport 2 för kommunstyrelsen - (KS 18-677-3)
 Presentation - Intern kontrollrapport 2 för KS - (61429)

Paragrafen är justerad
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§129 - Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 2 (KS 18-
678)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i samband 
med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen inom nämnderna 
fortlöper. Rapport 2 avser genomförda kontrollmoment för perioden 2018-05-01-2018-07-31.

Socialnämnden har kontrollerat samtliga moment för perioden, resultatet visar på övervägande del 
av inga avvikelser. Två mindre avvikelser har hittats gällande kontroll av faktiskt verkställda 
anställningar i relation till delegationsbeslut och kontroll av att beslut på delegation rapporteras till 
nämnd. 

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört alla kontrollmoment för perioden. Mindre avvikelser 
har noterats gällande uppföljning av verkställighet av fattade beslut samt uppföljning av personalens 
hälsa. 

Sydnärkes IT-nämnd har kontrollerat samtliga uppföljningar varav två hade inga avvikelser, tre 
mindre avvikelser och en större avvikelse. 

Totaltsett bedöms den interna kontrollen fungera bra i kommunens nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontroll för Lekebergs kommun, rapport 2.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner intern kontroll för Lekebergs kommun, rapport 2.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 2 - (KS 18-678-9)
 §103 KSAU Intern kontrollrapport 2 för Lekebergs kommun - rapport 2 - (KS 18-678-6)
 Intern kontrollrapport uppföljning 2, Kultur- och bildningsnämnden - (KS 18-678-2)
 §67 KUB nämnd Uppföljning av internkontroll för perioden maj till juli 2018 - (KS 18-678-3)
 §24 SYD-IT Utförd intern kontroll Sydnärkes IT-förvaltning - (KS 18-678-7)
 Intern kontrollrapport, Socialnämnden - (KS 18-678-5)
 §53 SON Intern kontrollrapport 2 för socialförvaltningen - (KS 18-678-4)
 Tjänsteskrivelse KUB – Uppföljning av internkontroll för perioden maj till juli 2018 - (KS 18-

678-8)

Paragrafen är justerad
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§130 - Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun (KS 18-
660)
Ärendebeskrivning

Enligt Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, § 2 a ska ”Kommunen fastställa 
felparkeringsavgiftens belopp”. Enligt samma paragraf får belopp fastställas till lägst sjuttiofem och 
högst ettusentrehundra kronor. (Förordning 1993:1354).
I syfte att kunna meddela ekonomiska sanktioner (ge felparkeringsbot) då fordon parkeras mot 
gällande trafikföreskrifter måste kommunen fastställa belopp för felparkeringsavgift.

Förslaget är därför att kommunfullmäktige fastställer felparkeringsavgifter enligt förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer

1.Felparkeringsavgift på 400 kr utom vid tillfällen enligt punkt två och tre.

2.Felparkeringsavgift på 600 kr där förbud att stanna gäller samt vid parkering utan giltigt tillstånd på 
handikapparkering.

3.Felparkeringsavgift på 200 kr vid utebliven parkeringsskiva eller då tidsbestämd tillåten 
parkeringstid är överskriden på allmän parkeringsplats där tidsbestämd parkering med 
parkeringsskiva beslutats.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun - (KS 18-660-1)
 §106 KSAU Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun - (KS 18-660-2)

Paragrafen är justerad
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§131 - Gatunamn och nya adresser till Hidinge-Lanna 1:126-128 
samt 1:90 (KS 18-711)
Ärendebeskrivning
I samband med att avstyckning av tomtmark och bostadsbyggnation skett, från bl a fastigheten 
Hidinge-Lanna 1:89, så har en ny infartsväg anlagts. Vägen ansluter till väg 562 (Lannavägen) på en 
plats vid gränsen mellan fastigheterna Hidinge-Lanna 1:89 och 1:90.

Vid anläggandet planerades vägen som en tillfällig väg som till del planeras att ersättas av den 
framtida nya genomfartsvägen mellan v 204 och väg 566 (Hidingevägen), där arbete med ny 
detaljplan pågår.
De anlagda vägen till fastigheterna ovan har inte namnsatts.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning enligt följande;

Den redan anlagda vägen, enligt bilaga KS 18-711 karta, ges namnet Ängagårdsvägen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning enligt följande;

Den redan anlagda vägen, enligt bilaga KS 18-711 karta, ges namnet Ängagårdsvägen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gatunamn på infartsväg till fastigheterna Hidinge-Lanna 1:126-128 samt 

1:90 - (KS 18-711-5)
 Bilaga till beslut om gatunamn, karta - (KS 18-711-6)
 §107 KSAU Gatunamn och nya adresser till Hidinge-Lanna 1:126-128 samt 1:90 - (KS 18-711-

4)

Paragrafen är justerad
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§132 - Upprättande av detaljplan för industriverksamhet inom del 
av Fjugesta 1:2 (Norr Berga industriområde) (KS 18-530)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun förfogar över en mycket ringa omfattning av detaljplanerad industrimark. Det 
finns därav ett behov av att skapa markreserv som är detaljplanerad för ändamålet verksamhet och 
industri.
Kommunen genomförde 2015 ett förvärv av mark från Berga 1:5 angränsande till Berga 
industriområde i Fjugesta. Området ligger norr om nuvarande Berga industriområde och längs med 
väg 204.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören beställa detaljplanering för industrimark på del av 
Fjugesta 1:2.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören beställa detaljplanering för industrimark på del av 
Fjugesta 1:2.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplanering av del av Fjugesta 1:2 för industrimark - (KS 18-530-1)
 Bilaga KS 15-582 figur 1 till KS 18-530 - (KS 18-530-2)
 §108 KSAU Upprättande av detaljplan för industriverksamhet inom del av Fjugesta 1:2 (Norr 

Berga industriområde) - (KS 18-530-3)

Paragrafen är justerad
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§133 - Detaljplan Fjugesta 46:2 m.fl (Linden) (KS 18-346)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har i det långsiktiga arbetet med att utveckla vård- och omsorgsboende bedömt 
att en utbyggnad av Linden kan vara ett alternativ. Det har dock visat sig att detaljplanen i området 
behöver göras om för att eventuella
utbyggnader ska vara möjliga att genomföra. Gällande detaljplaner som berör såväl kvarteret 
Mejeristen som kvarteret Borgmästaren är väldigt begränsande genom att det finns mycket prickad 
mark (mark som inte får bebyggas). Inriktningen på planarbetet är därför att det ska göras en ny 
gemensam plan för båda kvarteren med viss utökad byggrätt för att möta eventuella framtida behov. 
Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutade 2018-04-10 (KS 18-346) att beställa en ny 
detaljplan i området. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.godkänner detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Linden)
2.skickar ut detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Linden) på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- 

och bygglagen.

Beslut
Kommunstyrelsen

1.godkänner detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Linden)
2.skickar ut detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Linden) på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- 

och bygglagen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan Fjugesta 46:2 m.fl (Linden) - (KS 18-346-4)
 Behovsbedömning Fjugesta 46:2 m.fl (Linden) - (KS 18-346-5)
 Orienteringskarta Fjugesta 46:2 m.fl (Linden) - (KS 18-346-6)
 Planbeskrivning Fjugesta 46:2 m.fl (Linden) - (KS 18-346-7)
 Plankarta Fjugesta 46:2 m.fl (Linden) - (KS 18-346-8)
 Fastighetsförteckning Fjugesta 46:2 m.fl (Linden) - (KS 18-346-9)

Paragrafen är justerad
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§134 - Motion från Socialdemokratiska gruppen om att utreda 
möjligheterna till öppna nätverk via wifi på lämpliga platser i 
kommunen (KS 17-295)
Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna efterfrågas möjligheten att ha ett öppet nätverk på torget i 
Fjugesta för att visa att Lekeberg är en modern och framåt kommun som förstår sig på vad 
befolkningen förväntar sig inför framtiden.

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

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

Ärendet återremitterades på senaste kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Anette Bergdhal (S) deltar inte beslutet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

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

wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-1)
 §30 KF Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-7)
 Yttrande angående att utreda möjligheten till öppet nätverk via WiFi på lämpliga platser i 

kommunen - (KS 17-295-8)
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 §109 KSAU Motion från Socialdemokratiska gruppen om att utreda möjligheterna till öppna 
nätverk via wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-9)

Paragrafen är justerad
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§135 - Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och 
familjeomsorgen (KS 15-6)
Ärendebeskrivning

Under 2015 genomfördes en utredning i syfte att presentera alternativa organisationslösningar för 
individ- och familjeomsorgen och en förändring genomfördes under 2016 då Barn- och 
familjeavdelningen organisatoriskt överfördes till socialförvaltningen. Förändringen innebar att barn- 
och ungdomsvården, som tidigare organiserats under KUB, överfördes till VON, där missbruksvård 
och försörjningsstöd även tidigare organiserats.

I aktuellt uppdrag har det efterfrågas en utvärdering av genomförd organisationsförändring med 
sikte på att kartlägga om de effekter som förändringen syftade till har uppnåtts samt att klarlägga 
hur organisationen ytterligare kan utvecklas. Ett särskilt fokus i utvärderingen är barnperspektivet 
och hur uppdelningen mellan nämnderna påverkar barnen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen begär att kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden inkommer med 
redovisningar till kommunstyrelsens sammanträde i december över vilka åtgärder nämnderna vidtar 
med anledning av slutsatserna i utredningen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar att redovisningarna ska inkomma till kommunstyrelsen senast i mars 
2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen begär att kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden inkommer till 
kommunstyrelsen senast i mars 2019 med redovisningar över vilka åtgärder nämnderna vidtar med 
anledning av slutsatserna i utredningen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen lägger till beslutssatsen att 
"Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna".

Propositionsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller huvudförslaget och finner så.
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Ordföranden frågar sedan om nämnden kan bifalla yrkandet om att "Kommunstyrelsen lägger 
informationen till handlingarna" och finner så.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. lägger informationen till handlingarna.

2. begär att kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden inkommer till kommunstyrelsen senast 
i mars 2019 med redovisningar över vilka åtgärder nämnderna vidtar med anledning av slutsatserna i 
utredningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvärdering av organisationsförändring inom  individ- och familjeomsorgen 

- (KS 15-6-13)
 Rapport: Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen - (KS 15-

6-12)
 §104 KSAU Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen - (KS 

15-6-14)

Paragrafen är justerad
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§136 - Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i 
Sydnärke (KS 18-549)
Ärendebeskrivning
Sedan 2010 bedrivs överförmyndarverksamheten i Lekebergs kommun inom ramen för ett 
gemensamt överförmyndarkansli i Sydnärke. Kansliet har haft sin placering i Kumla kommun och 
samarbetet har skett genom avtalssamverkan. På detta sätt har alla deltagande kommuner kunnat 
stärka sin kompetens och minska sårbarheten jämfört med om varje enskild kommun skulle sköta 
dessa uppgifter själv. 

För att förbättra samarbetet ytterligare föreslås att en gemensam överförmyndarnämnd bildas med 
representanter från varje kommun, något som även revisionen påtalat genom förslag i sin 
granskning. Detta har utretts under våren 2018 och nu läggs förslag att bilda en gemensam 
överförmyndarnämnd för kommunerna Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Kumla. Det finns 
flera fördelar med att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Exempelvis bör en gemensam 
nämnd bidra till en mer enhetlig och tydlig handläggning vilket ökar rättssäkerheten. 

Handläggare och förtroendevalda som fått tillfälle att lämna synpunkter under utredningen är 
övervägande positiva till en gemensam nämnd, även om det också uttrycks farhågor från vissa håll. 
Den samlade bedömningen är att en gemensam överförmyndarnämnd bör inrättas, se bifogad 
utredning och tillhörande
dokumentation

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.beslutar att, under förutsättning fullmäktige i övriga fyra kommuner fattar samma beslut, inrätta 
en överförmyndarnämnd med Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekebergs kommuner från och 
med 1 januari 2019.

2.antar reglemente för Sydnärke överförmyndarnämnd.

3.godkänner överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd.

4.uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
överenskommelsen som gäller från och med 1 januari 2019 och ersätter tidigare avtal om samverkan 
(Samarbetsavtal om gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet).

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gemensam  överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-4)
 Utredning om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd - (KS 18-549-1.7)
 Förslag delegeringsordning - (KS 18-549-1.3)
 Förslag reglemente - (KS 18-549-1.4)
 Bilaga 2 förslag överenskommelse reviderad 180806 - (61658)
 KF Askersund § 83 Gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-2)
 §110 KSAU Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-5)

Paragrafen är justerad
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§137 - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 (KS 18-
695)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2019. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska 
årshjulet. Ingen hänsyn är tagen till Region Örebro läns sammanträdestider eftersom dessa inte är 
beslutade ännu.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2019:

Datum Tid

25 februari 18.30

29 april 18.30

10 juni 18.30

23 september 18.30

25 november 18.30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - (KS 18-695-1)
 §111 KSAU Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - (KS 18-695-2)

Paragrafen är justerad
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§138 - Val av ledamot till rekryteringsgrupp (KS 18-713)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott är rekryteringsgrupp för ny förvaltningschef till socialförvaltningen. 
Då Anette Bergdal (S) har förhinder att delta i arbetet behöver en ersättare utses och till detta 
föreslås Kjell Edlund (S). 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om arvode för de som ingår i rekryteringsgruppen och Kjell 
Edlund (S) föreslås få samma ersättning som de ordinarie medlemmarna. 

Beslutet gäller endast just denna rekrytering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ersätter Anette Bergdahl (S) med Kjell Edlund (S) i rekryteringsgruppen för ny 
förvaltningschef för socialförvaltningen. Hans arvode likställs med övriga i rekryteringsgruppen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen ersätter Anette Bergdahl (S) med Kjell Edlund (S) i rekryteringsgruppen för ny 
förvaltningschef för socialförvaltningen. Hans arvode likställs med övriga i rekryteringsgruppen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamot - (KS 18-713-1)
 §112 KSAU Val av ledamot till rekryteringsgrupp - (KS 18-713-2)

Paragrafen är justerad
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§139- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning

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

Redovisningen omfattar 8 maj 2018-3 september 2018.

Delegeringsbeslut
  Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd - (KS 18-500-2)
  Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd - (KS 18-529-2)
  Delegation - Vägbidrag - (KS 18-498-2)
  Delegation - Vägbidrag - (KS 18-509-2)
  Delegation - vägbidrag - (KS 18-510-2)
  Delegation - Vägbidrag - (KS 18-521-2)
  Delegation - vägbidrag - (KS 18-522-2)
  Delegation - vägbidrag - (KS 18-490-2)
  Delegation - Parkeringstillstånd - (KS 18-523-2)
  Delegation - Vägbidrag - (KS 18-527-2)
  Delegation - Parkeringstillstånd - (KS 18-533-2)
  Delegationsbeslut - - (KS 18-547-2)
  Delegationsbeslut - Vägbidrag - (KS 18-555-2)
  Anmälan av delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn - (KS 18-556-1)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-21)
  Anmälan av delegationsbeslut - lön - (KS 17-823-22)
  Delegationsbeslut - lön - (KS 17-823-24)
  Anmälan av delegationsbeslut - Avtal feriepraktik - (KS 18-493-3)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-40)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-41)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-42)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-43)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-44)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-45)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-46)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-47)
  Delegationsbeslut - - (KS 18-558-2)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-53)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-54)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-55)
  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-57)
  Delegationsbeslut - Ombud lantmäteriförrättningar - (KS 18-581-2)
  Delegationsbeslut - - (KS 18-572-2)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

  Anmälan av delegationsbeslut - (KS 17-823-59)
  Delegationsbeslut - - (KS 18-576-2)
  Delegationsbeslut - - (KS 18-574-2)
  Delegationsbeslut - - (KS 18-573-2)
  Delegationsbeslut - - (KS 18-565-2)
  Delegationsbeslut - - (KS 18-480-2)
  Delegationsbeslut - - (KS 18-386-2)
  Anmälan av delegationsbeslut, tillsvidareanställning - (KS 18-605-1)
  Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-611-2)
  Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-575-2)
  Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-601-2)
  Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-600-2)
  Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-597-2)
  Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-592-2)
  Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-591-2)
  Delegationsbeslut - beslut i ärenden gällande särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

- (KS 18-599-2)
  Delegationsbeslut - Undertecknande av avtal - (KS 18-57-10)
  Delegation - Bidrag till enskilda vägar - (KS 18-629-2)
  Delegationsbeslut - Beviljat vägbidrag - (KS 18-639-2)
  Redovisning av delegationsbeslut - (KS 18-661-6)
  Redovisning - Delegationsbeslut - (KS 18-673-2)
  Anmälan av delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn - (KS 18-556-3)
  Yttrande i tillståndsansökan A380.454/2018 - valaffischering - (KS 18-680-5)
  Delegationsbeslut - Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade - (KS 18-676-2)
  Delegation - Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 17-484-2)
  Delegationsbeslut - §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-701-2)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 11 
september 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 11 
september 2018.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§140- Anmälningar för kännedom
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen under perioden 8 maj 2018-3 september 2018.

Meddelanden
  E-post - Rädda cirkuskulturen - (KS 18-608-1)
  Brev - Rädda cirkuskulturen - (KS 18-608-1.1)
  Missiv: Rapport om myndigheters och kommuners genomförande av åtgärder i 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021 - ()
  Meddelande (9/2018) från SKL:s styrelse om SKL:s Förbundsavgift 2019 (2/2) - ()
  Protokoll direktion Nerikes Brandkår 2018-06-15 - ()
  Skrivelse - Information från Migrationsverket angående den nya gymnasielagen, dnr 7.2-

2018-28365 - (KS 18-641-1.1)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§141- Synpunkter och klagomål

Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter med diarieförda svar gällande kommunstyrelsens verksamheter. Omfattar 
perioden omfattar 8 maj 2018 - 3 september 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkter hastighet på Bergsgatan - (KS 18-564-1)
 Tack för er synpunkt angående trafik på bergsgatan (KS 18-564) - (KS 18-564-2)
 Synpunkter på Lanna badgruva - (KS 18-567-1)
 Bilaga 1 Synpunkter på Lanna badgruva - (KS 18-567-1.1)
 Bilaga 2 till synpunkt om Lanna badgruva - (KS 18-567-1.2)
 Bilaga 3 synpunkter på Lanna badgruva - (KS 18-567-1.3)
 Svar på synpunkte rom Lanna badgruva - (KS 18-567-2)
 Synpunkter på gräsklippning vid cykelbanan i Sjöparken - (KS 18-589-1)
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - Fråga gällande ordningsföreskrifter för 

hundar och katter - (KS 18-622-1)
 Fråga gällande ordningsföreskrifter för hundar och katter - (KS 18-622-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§142- Samverkansprotokoll för kännedom

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2018-09-06 13.15.59 - (62571)

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§117

   



Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund

§118

   



Information - Kommundirektör

§119

   



Datum 1 (1)



Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017

§120

KS 17-765

   



Tjänsteskrivelse 2018-09-04 1 (1)

Dnr: KS 17-765

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut 
för kvartal 3, 2017

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) 
så ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § 
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § 
till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten 
för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 maj 2018 
återremitterade redovisningen för kvartal 3, 2018 till socialnämnden för 
komplettering av redovisningen för att det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut 
och planerade åtgärder. Ärendet behandlades av socialnämnden den 27 augusti 
2018. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 
2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §97

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§97 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 3, 2017 (KS 17-765)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så ska socialnämnden rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 
6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 maj 2018 återremitterades 
redovisningen för kvartal 3, 2017 till socialnämnden för komplettering av redovisningen där 
det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder.

Ärendet har behandlats av socialnämnden den 27 augusti 2018 och inkommit till 
kommunstyrelsen.

 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 

2017 - (KS 17-765-3)
 §75/2017 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 

- (KS 17-765-1)
 §90 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 - (KS 

17-765-5)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3, 
2017 - (KS 17-765-4)

 §97 SONAU Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 - (KS 17-765-6)
 Reviderad tjänsteskrivelse -  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, 

kvartal 3, 2017 - (KS 17-765-7)
 §58 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3 2017 - (KS 

17-765-8)

Sida 4 av 4



Protokoll 2018-08-27

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:05 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Tina Jansson (IFO-chef)

Protokollet innehåller paragraferna §58

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Göran Östling 
(M)
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Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-27

Datum för överklagan 2018-08-29 till och med 2018-09-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

§58 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 3 2017 (SON 17-325)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL     Resursbrist och svårighet att
                                                                                                    matcha behovet, Fortsatta 
                   
                                                                                                     försök görs för att hitta 
                      
                                                                                                     lämplig kontaktperson        

Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL     Resursbrist och svårighet att
                                                                                                    matcha behovet, 
Fortsatta                   
                                                                                                     försök görs för att 
hitta                      
                                                                                                     lämplig 
kontaktperson                                                                                          
                                                                                  
  
Beslut om särskilt boende för äldre enligt 4 kap 1§ SoL   Ingen ledig boendeplats,
                                                                                                     står fortsatt i kö för att få 
                                                                                                     boendeplats.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
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Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

 

Beslut

Socialnämnden

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 - (SON 17-325-11)
 Kvartalsrapport - Individrapport - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 

IVO, kvartal 3, 2017 (Vuxenenheten) - (SON 17-325-2)
 Kvartalsrapport till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2017 - (SON 17-

325-3)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-4)
 §90 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 - 

(SON 17-325-10)
 §97 SONAU Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 - (SON 17-325-12)
 Reviderad tjänsteskrivelse -  Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, 

kvartal 3, 2017 - (SON 17-325-13)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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2018-08-27 1 (1)

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3 2017

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut 
från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL     Resursbrist och svårighet att 
                                                                                                    matcha behovet, Fortsatta                    
                                                                                                     försök görs för att hitta                       
                                                                                                     lämplig kontaktperson        

Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL     Resursbrist och svårighet att 
                                                                                                    matcha behovet, Fortsatta                    
                                                                                                     försök görs för att hitta                       
                                                                                                     lämplig kontaktperson                                                                                                                                                                            
   
Beslut om särskilt boende för äldre enligt 4 kap 1§ SoL   Ingen ledig boendeplats, 
                                                                                                     står fortsatt i kö för att få  
                                                                                                     boendeplats. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Thomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef



Protokoll 2018-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Tomas Andersson (tf. förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §97

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-09-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§97 - Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 (SON 17-325)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller 
såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet vid sammanträde i maj 2018 till socialnämnden för 
komplettering av redovisningen med instruktionen att det i redovisningen tydligt ska framgå 
orsak, tid för beslut och planerade åtgärder.

Någon skriftlig rutin för redovisning av ej verkställda beslut har inte funnits tidigare men har 
nu tillskapats. Avsikten är att detta ska bidra till att inrapportering till såväl Inspektionen för 
vård och omsorg som till Socialnämnd säkerställs.

För kvartal 3, 2017 finns på Individ och familjeomsorgen, 2 ej verkställda beslut att 
rapportera in till IVO. Besluten fattades 2017-05-18 respektive 2017-05-26 och avser 
kontaktperson enl SoL. Orsaken till att besluten inte har verkställts beror på resursbrist. 
Fortsatta försök görs för att finna lämplig person för uppdragen.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

Sida 3 av 4



Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

Beslut

Beslutsunderlag
 §90 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 - 

(SON 17-325-10)
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 3 2017 - (SON 17-325-11)
 Kvartalsrapport - Individrapport - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 

IVO, kvartal 3, 2017 (Vuxenenheten) - (SON 17-325-2)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-1)
 Kvartalsrapport till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2017 - (SON 17-

325-3)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-4)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-5)
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Tjänsteskrivelse 2018-05-14 1 (2)

Dnr: KS 17-765

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut 
från tidigare kvartal.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att redovisningen från socialnämnden är 
bristfällig. Redovisningen bör förenklas och förtydligas så att det finns en 
tydligöverblick och föreslår därför att ärendet återremitteras till socialnämnden. 

Analys
Kommunstyrelseförvaltningen anser att redovisningen från socialnämnden är 
bristfällig. Redovisningen bör förenklas och förtydligas så att det finns en 
tydligöverblick, tex en lista som nedan, där bland annat orsakerna till att besluten 
inte är verkställda och vad nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för att 
verkställa besluten och samt när beslutet tog (hur långt tid har det varit ej verkställt). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att är ärendet återremitteras till 
socialnämnden för komplettering. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar redovisningen till socialnämnden för 
komplettering av redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och 
planerade åtgärder. 



Tjänsteskrivelse 2018-05-14 2 (2)

Dnr: KS 17-765

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson Anna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare



Protokoll 2018-05-21

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

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §90

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

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

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-21

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-05-21

Justerare signatur

§90 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 3, 2017 (KS 17-765)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal.

Kommunstyrelseförvaltningen anser redovisningen från socialnämnden vara bristfällig. 
Redovisningen bör förenklas och förtydligas så att det finns en tydligöverblick och föreslår 
därför att ärendet återremitteras till socialnämnden. Förvaltningen föreslår att ärendet 
återremitteras för komplettering av redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för 
beslut och planerade åtgärder.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar redovisningen till socialnämnden för 
komplettering av redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade 
åtgärder. 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar redovisningen till socialnämnden för 
komplettering av redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade 
åtgärder. 

Beslutsunderlag
 §75/2017 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017 

- (KS 17-765-1)
 Kvartalsrapport till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2017 - (KS 17-

765-2)
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Protokoll 2017-11-06

Socialnämnden
Tid Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §75

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Wivie Palmroth

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)

Sida 1 av 4



Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-07 till och med 2017-11-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman

Sida 2 av 4



Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§75 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 3 2017 (SON 17-325)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal.

För kvartal 3, 2017 finns tre ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. 
Det är två ej verkställda beslut enligt SoL inom barn- och familjeenheten och ett beslut enligt SoL 
inom äldreomsorgen. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 
kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 
kännedom.

 

Beslut

Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 
kännedom.
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Kvartalsrapport - Individrapport - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 

IVO, kvartal 3, 2017 (Vuxenenheten) - (SON 17-325-2)
 Kvartalsrapport till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2017 - (SON 17-

325-3)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-4)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 17-325-5)
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Tjänsteskrivelse 2018-05-15 1 (2)

Dnr: KS 17-765

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3, 2017

Ärendebeskrivning
 Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut 
från tidigare kvartal.

Redovisningen från socialnämnden är bristfällig. Redovisningen bör förenklas och 
förtydligas så att det finns en tydligöverblick och föreslår därför att ärendet 
återremitteras till socialnämnden. 

1 Analys
Redovisningen från socialnämnden är bristfällig. Redovisningen bör förenklas och 
förtydligas så att det finns en tydligöverblick, tex en lista som nedan, där bland annat 
orsakerna till att besluten inte är verkställda och vad nämnden har vidtagit eller 
planerar att vidta för att verkställa besluten och samt när beslutet tog (hur långt tid 
har det varit ej verkställt). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att är ärendet återremitteras till 
socialnämnden för komplettering. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar redovisningen till socialnämnden för 
komplettering av redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och 
planerade åtgärder. 



Tjänsteskrivelse 2018-05-15 2 (2)

Dnr: KS 17-765

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson Anna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare



Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017

§121

KS 18-720

   



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §98

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§98 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 4, 2017 (KS 18-720)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så ska socialnämnden rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 
6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Socialnämnden har inkommit med redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017.

 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2017.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4 2017 - (KS 18-720-3)
 §98 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - 

(KS 18-720-2)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 4, 2017 - (KS 18-720-1)
 §59 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - (KS 

18-720-4)
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Tjänsteskrivelse 2018-09-04 1 (1)

Dnr: KS 18-720

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut 
för kvartal 4, 2017

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) 
så ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § 
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § 
till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten 
för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 27 augusti 2018. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 
2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-08-27

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:05 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Tina Jansson (IFO-chef)

Protokollet innehåller paragraferna §59

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Göran Östling 
(M)

Sida 1 av 4



Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-27

Datum för överklagan 2018-08-29 till och med 2018-09-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

§59 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 4, 2017 (SON 18-105)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL,   Resursbrist och svårighet att
beslutsdatum 2017-05-26                                                     matcha behovet, Fortsatta 
                     
                                                                                                    försök görs för att 
hitta                    
                                                                                                    kontaktperson

Verkställt beslut:                                                                      
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL, beslutsdatum 2017-05-18, verkställt 
2017-05-26
 

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

Beslut

Socialnämnden
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Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4 2017 - (SON 18-105-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-105-2)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 4, 2017 - (SON 18-105-6)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-105-4)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-105-3)
 §98 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 4, 2017 - 

(SON 18-105-5)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 4, 2017 - (SON 18-105-7)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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2018-08-23 1 (1)

Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2017

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. 

För kvartal 4, 2017 finns på Ifo barn, 1 ej verkställt beslut att rapportera in till IVO. 
Beslutet fattades 2017-05-26 och avser kontaktperson enl SoL. Orsaken till att 
beslutet inte har verkställts beror på resursbrist och svårighet att matcha behovet. 
Fortsatta försök görs för att finna lämplig person för uppdragen.

1 tidigare ej verkställt beslut, där beslutet fattades 2017-05-18, har verkställts 
2017-11-22 med tillsättande av kontaktperson.

Förslag till beslut
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef



Protokoll 2018-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Tomas Andersson (tf. förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §98

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-09-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§98 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 4, 2017 (SON 18-105)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. 

För kvartal 4, 2017 finns på Individ och familjeomsorgen, 2 ej verkställda beslut att 
rapportera in till IVO. Besluten fattades 2017-05-26 respektive 2017-11-22 och avser 
kontaktperson enligt SoL. Orsaken till att besluten inte har verkställts beror på resursbrist. 
Fortsatta försök görs för att finna lämplig person för uppdragen.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4 2017 - (SON 18-105-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-105-4)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-105-3)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-105-2)
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2018-08-15 1 (1)

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 4, 2017

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. 

För kvartal 4, 2017 finns på Ifo barn, 2 ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. 
Besluten fattades 2017-05-26 respektive 2017-11-22 och avser kontaktperson enl 
SoL. Orsaken till att besluten inte har verkställts beror på resursbrist. Fortsatta försök 
görs för att finna lämplig person för uppdragen.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4-2017.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef



Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 
kvartal 1, 2018

§122

KS 18-517

   



Tjänsteskrivelse 2018-09-04 1 (2)

Dnr: KS 18-517

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut 
från tidigare kvartal.

Redovisningen från socialnämnden är bristfällig. Redovisningen bör förenklas och 
förtydligas så att det finns en tydligöverblick och föreslår därför att ärendet 
återremitteras till socialnämnden.

1 Analys
Redovisningen från socialnämnden är bristfällig. Redovisningen bör förenklas och 
förtydligas så att det finns en tydligöverblick, tex en lista som nedan, där bland annat 
orsakerna till att besluten inte är verkställda och vad nämnden har vidtagit eller 
planerar att vidta för att verkställa besluten och samt när beslutet tog (hur långt tid 
har det varit ej verkställt). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att är ärendet återremitteras till 
socialnämnden för komplettering.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återremitterar redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 
2018 till socialnämnden för komplettering av redovisningen där det tydligt ska 
framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder. 
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Dnr: KS 18-517

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-05-14

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:40 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (tf förvaltningschef)
Sandra Magnusson (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §41

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Astrid Söderquist 
(C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter 
Wivie Palmroth (S)
Lennart M Pettersson (S)  ersätter Mikael 
Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-14

Datum för överklagan 2018-05-16 till och med 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur

§41 - Komplettering av rapportering av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 1, 2018 (SON 18-57)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller 
såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 1 har det sedan redovisningen till nämnden 9 april 2018 framkommit att det finns 
sammanlagt 2 ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den kompletterade redovisningen av ej verkställda beslut för 
kvartal 1, 2018

Beslut
Socialnämnden godkänner den kompletterade redovisningen av ej verkställda beslut för 
kvartal 1, 2018

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-57-7)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-57-6)

Sida 3 av 3



Tjänsteskrivelse 2018-04-30 1 (1)

Dnr: SON 18-57

   

Tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen 
gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal.

För kvartal 1 har det sedan redovisningen till nämnden 9 april 2018 framkommit att 
det finns sammanlagt 2 ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den kompletterade redovisningen av ej verkställda beslut 
för kvartal 1, 2018

LEKEBERGS KOMMUN
 

Thomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef



Protokoll 2018-04-09

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Thomas Andersson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §28

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Lennart Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Astrid Söderquist 
(C)
Lennart M Pettersson (S)  ersätter Kjell Edlund 
(S) (2:e vice ordförande)
Margareta Carlsson (V)  ersätter Wivie Palmroth 
(S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-04-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-09

Datum för överklagan 2018-04-10 till och med 2018-05-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-04-09

Justerare signatur

§28 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2018 (SON 
18-57)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller 
såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 1, 2018 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera in till IVO. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

 

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

 

Beslutsunderlag
 §52 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018 - 

(SON 18-57-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-57-2)

Sida 3 av 3



Tjänsteskrivelse 2018-04-09 1 (1)

Dnr: SON 18-57

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 1, 2018

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen 
gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal.

För kvartal 1, 2018 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera in till IVO. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
 Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Thomas Andersson Tina Jansson
tf förvaltningschef Enhetschef



Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018

§123

KS 18-721

   



Tjänsteskrivelse 2018-09-04 1 (1)

Dnr: KS 18-721

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut 
för kvartal 2, 2018

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) 
så ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § 
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § 
till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten 
för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet.

Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018 behandlades på socialnämndens 
sammanträde den 27 augusti 2018. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 
2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §99

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§99 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 2, 2018 (KS 18-721)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så ska socialnämnden rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 
6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Socialnämnden har inkommit med redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2. - 

(KS 18-721-1)
 §99 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - 

(KS 18-721-2)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 

kvartal 2, 2018 - (KS 18-721-3)
 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 

2018 - (KS 18-721-4)
 §60 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - (KS 

18-721-5)

Sida 3 av 3



Protokoll 2018-08-27

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:05 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)
Tina Jansson (IFO-chef)

Protokollet innehåller paragraferna §60

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Göran Östling 
(M)

Sida 1 av 4



Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-27

Datum för överklagan 2018-08-29 till och med 2018-09-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

§60 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 2, 2018 (SON 18-58)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL,   Resursbrist och svårighet att
beslutsdatum 2017-05-26                                                     matcha behovet, Fortsatta 
                     
                                                                                                    försök görs för att 
hitta                    
                                                                                                    kontaktperson

Verkställt beslut:                                                                      
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL, beslutsdatum 2017-05-18, verkställt 
2017-05-26
 

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-58-1)

Sida 3 av 4



Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2. - 
(SON 18-58-2)

 Reviderad tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 
kvartal 2, 2018 - (SON 18-58-4)

 §99 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2, 2018 - 
(SON 18-58-3)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Sida 4 av 4



2018-08-27 1 (1)

Reviderad tjänsteskrivelse, Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL    Resursbrist och svårighet att 
Beslutsdatum 2017-05-26                                                      matcha behovet, utredning                                                   
                                                                                                    av kontaktperson inledd

Beslut om permanent bostad enligt 5 kap 5§                    Resursbrist av permanent 
eller 5 kap 7§ SoL                                                                     bostad, står fortsatt i kö

Beslut om permanent bostad enligt 5 kap 5§                    Resursbrist av permanent 
eller 5 kap 7§ SoL                                                                     bostad, står fortsatt i kö

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

LEKEBERGS KOMMUN 

Thomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef



2018-08-23 1 (1)

Reviderad tjänsteskrivelse, Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2 har det sedan redovisningen till nämnden 9 april 2018 framkommit att 
det finns 1 ej verkställt beslut inom IFO barn att rapportera in till IVO. Beslutet 
fattades 2017-05-26 och avser kontaktperson enl SoL. Orsaken till att beslutet inte 
har verkställts beror på resursbrist och svårighet att matcha behovet. En eventuell 
lämplig kontaktperson är funnen och utredning pågår. 
Inom vuxen finns 2 ej verkställda beslut att rapportera på grund av resursbrist av 
permanent bostad för äldre enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL, varav det ena beslutet 
verkställdes försent, 3 månader och 14 dagar från att beslut fattats. Orsaken till att 
det kvarstående ej verkställda beslutet inte verkställts är att det finns inga lediga 
bostäder.  

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

LEKEBERGS KOMMUN 

Thomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef



Protokoll 2018-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:00-09:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Tomas Andersson (tf. förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §99

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-08-20

Datum för överklagan 2018-08-21 till och med 2018-09-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-08-20

Justerare signatur

§99 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 2, 2018 (SON 18-58)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2 har det sedan redovisningen till nämnden 9 april 2018 framkommit att det finns 
1 ej verkställda beslut inom Individ- och familjeomsorgen att rapportera in till IVO. Beslutet 
fattades 2017-05-26 och avser kontaktperson enl SoL. Orsaken till att beslutet inte har 
verkställts beror på resursbrist. Fortsatta försök görs för att finna lämplig person för 
uppdraget.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämnden göra en tydlig 
sammanställning av ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2. - 

(SON 18-58-2)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-58-1)

Sida 3 av 3



2018-08-15 1 (1)

Tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2 har det sedan redovisningen till nämnden 9 april 2018 framkommit att 
det finns 1 ej verkställda beslut inom Ifo barn att rapportera in till IVO. Beslutet 
fattades 2017-05-26 och avser kontaktperson enl SoL. Orsaken till att beslutet inte 
har verkställts beror på resursbrist. Fortsatta försök görs för att finna lämplig person 
för uppdraget.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Thomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef
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Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) för 
kommunstyrelsen 2018

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 2 som innehåller en beskrivning över 
verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomiskt prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 4 mål helt och 2 delvis vilket ger en måluppfyllelse på 
66,6 %. 
Av de 22 beslutade indikatorerna uppnås 14 helt, 7 delvis och 1 inte alls vilket ger en 
indikatoruppfyllelse på 63,6 %. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall enligt budget för 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2- 2018

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Helen Ekman Inger Sundblad
Kommundirektör Handläggare Handläggare
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1 Inledning 

Lekebergs kommuns tillväxt är fortsatt hög. Befolkningen växer, bostäder byggs, 
sysselsättningen är hög och företagsklimatet i kommunen gott. Verksamheten inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde visar för årets första sju månader visar ett bra 
resultat. Måluppfyllelsen bedöms bli hög och ekonomin i balans vid årets slut. Vid 
uppföljningen av de uppdrag som kommunstyrelsen beslutat framkommer att ett 
stort antal av dessa uppdrag är genomförda eller pågående. Bland de uppdrag som 
ännu ej har påbörjats återfinns några uppdrag som avvaktar andra formella processer 
samt uppdrag som kräver ytterligare förtydligande för att kunna genomföras. Ett 
arbete med sådant förtydligande pågår. 

Samtidigt som kommunen växer, växer även den kommunala organisationen och de 
behov av stöd från kommungemensamma stödfunktioner som detta medför. 
Kommunstyrelseförvaltningen har för närvarande många uppdrag, varav några större 
som kräver extra mycket resurser. Detta leder både till ökat behov av prioriteringar 
och till ökade behov av interna och externa kommunikationsinsatser vad gäller 
pågående och väntande uppdrag. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för 
verksamheter där behov finns av att tydliggöra ambitionsnivåer och inriktning och för 
några, Arbetsmarknad och integration samt Näringsliv och utveckling kommer under 
hösten arbeten påbörjas med att ta fram policyprogram som kan stå för dessa 
klargöranden. 

Vid delårsrapport 1 nämndes att några verksamheter inom 
kommunstyrelseförvaltningen hade flaggat för ett högre resursutnyttjande än 
budgeterat. Ett arbete med att vidta åtgärder för att nå en balanserat resultat för 
förvaltningen har startats förhoppningarna är goda att åtgärderna ska få resultat. 
Prognosen för kommunstyrelsen för hela 2018 är att ekonomin kommer vara 
balanserad. 

Martin Willén 

Kommundirektör 
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

Uppdrag till 
kommunstyrelseförvaltningen 
att utreda förutsättningarna 
för en upprustning av gamla 
Svartåbanan (KS 14-407) 

Ej påbörjad Uppdragets syfte och 
inriktning kommer under 
året förtydligas i dialog 
mellan förvaltning och 
politik. Detta som en del av 
den genomgång av 
befintliga uppdrag som 
kommundirektör genomför. 

Uppdrag till 
kommundirektören att 
utreda Sannabadetoch det 
kringliggande områdets 
framtida förutsättningar 
(13KS84) 

Ej påbörjad Uppdragets syfte och 
inriktning kommer under 
året förtydligas i dialog 
mellan förvaltning och 
politik. Detta som en del av 
den genomgång av 
befintliga uppdrag som 
kommundirektör genomför. 

Projekt Lekebergsskolorna 
(KS 15-780) 

Pågår  

Uppdrag till kommundirektör 
att verka för att 
klimatanpassningsplan tas 
fram i samverkan med andra 
kommuner i Sydnärke (KS14-
509) 

Ej påbörjad Uppdragets syfte och 
inriktning kommer under 
året förtydligas i dialog 
mellan förvaltning och 
politik. Detta som en del av 
den genomgång av 
befintliga uppdrag som 
kommundirektör genomför. 

Uppdrag till 
kommundirektören att efter 
omorganiseringen av 
socialtjänsten genomföra en 
utvärdering av samordningen 
utifrån bl.a. barnperspektivet 
(1 år efter genomförandet) 
(KS 15-6) 

Pågår  

Uppdrag till 
kommundirektören att 
upprätta ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen alternativt 
en fördjupad översiktsplan 
för en möjlig framtida 
järnvägssträckning som 
bygger på det 
sträckningsförslag och den 

Pågår Målsättningär att det ska 
vara klart 2019 
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Beslut Status Kommentar 

utredning (Fase2B) som 
genomförts (KS 15-461) 

Uppdrar åt 
kommundirektören att 
utreda möjligheten till 
byggande av ny 
förbifartutanför fjugesta 
tätort i samband med 
utveckling av ny bebyggelse 
söder om tätorten (KS 14-
567) 

Ej påbörjad  

En detaljplan upprättas för 
del av Vreta 2:11 i Lekebergs 
kommun under förutsättning 
att plananläggning inväntar 
antagen fördjupad 
översiktsplan (FÖP) gällande 
den eventuella 
framtidajärnvägsdragningen 
av Nobelbanan. Det 
beslutade planarbetet för 
FÖP:en beräknasvara antaget 
2017/2018. 

Pågår  

Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommundirektören att sälja 
del av Fjugesta 3:190 till 
Skillen AB enligt taxan för 
industrimark i Lekeberg (KS 
16-495) 

Klart  

KS beslutar att uppdra till 
kommundirektören att 
beställa detaljplan för ny 
vägförbindelse, va-ledning 
och bostadsbebyggelse inom 
fastigheterna Hidinge-Lanna 
1:28, 1:92, 1:15, 1:89 och 
1:90 (KS 16-665) 

Pågår Detaljplanearbetet pågår. 
Ett planförslag har varit ute 
på samråd. Ett omtag tas nu 
för att ordentligt utreda 
miljökonsekvenser, 
fastighetsrättsliga frågor 
och olika vägalternativ. 

Återrapportering när 
riktlinjerna för 
rehabiliteringär gjorda (KS 14-
29) 

Pågår  

Folkhälsoutskottet uppdrar åt 
kommundirektören att 
utreda möjligheten att ha en 
civilsamhällslots. 2017-02-06 

Ej påbörjad  

Folkhälsoutskottet uppdrar åt 
kommundirektören att ta 
fram en struktur för hur 

Klart  
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Beslut Status Kommentar 

Lekebergs kommun kan 
arbeta med idéburet 
offentligtpartnerskap. 2017-
02-06. 

Folkhälsoutskottet uppdrar åt 
kommundirektören attutse 
representant till SAMSYD. 
2017-02-06 

Pågår  

Folkhälsoutskottet  
1. uppdrar till 
folkhälsoteamet att 
samordna 6 stycken (en 
dagtid och en kvällstid i 
respektive 
ort)trygghetsvandringar i 
Mullhyttan, Lanna och 
Fjugesta under år 2017 
2. uppdrar till 
folkhälsoteamet att 
återkomma med 
sammanställning av 
åtgärdsförslag till 
folkhälsoutskottet efter 
genomförda 
trygghetsvandringar 2017-05-
22 (KS17-347) 

Klart  

Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommundirektören att 
beställa ändring av gällande 
detaljplan för Fjugesta 3:230 
och intilliggande fastigheter 
syftande till att nuvarande 
tomtindelning upphör (KS 17-
290) 

Klart  

Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommundirektören att 
genomföra samråd av 
förslaget till 
fördjupadgrönstrukturplan 
för Hidinge Lanna enligt 
tjänsteskrivelse 2018-03-30 
framläggaförslag till 
fördjupad grönstrukturplan 
för antagande. (KS 17-50) 

Pågår  

Uppdrar till 
kommundirektören att 
utforma regler för 
personalcykel och teckna 

Klart  
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Beslut Status Kommentar 

avtal med leverantör (Ks 17-
581) 

Varje förvaltning ska upprätta 
en handlingsplan för 
kompetensförsörjning med 
konkreta åtgärder i syfte att 
skapa förutsättningar för 
verksamheten att nå målen 
med perspektiv på god 
effektivitet, produktivitet och 
kvalitet (KS 17-783) 

Pågår  

Utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning i 
samband med mottagningar 
från Migrationsverket. 
20180116: 
kommunstyrelseförvaltningen 
och socialnämnden ska 
återrapportera till 
kommunstyrelsen under 2018 
hur det fortsatta arbetet med 
de åtgärder som presenterats 
i utredningen fortlöper. (KS 
17-563) 

Pågår  

Uppdrar åt 
kommundirektören att 
påbörja upphandling av 
utförarentreprenad för VA-
anläggning inom va-
verksamhetsområde 
Vretavägen. (KS18-47) 

Pågår Upphandling är inte 
genomförd, enligt plan görs 
detta under 2018 

kommunstyrelsen begär 
underhållsplaner av 
LEBO/LEKO som beskriver det 
invändiga och utvändiga 
underhållsbehovet över tid, 
samt kostnadsuppskattningar 
för redovisadeåtgärder, för 
de fastigheter som 
kommunen hyr av LEBO/LEKO 
(KS 18-31) 

Pågår  

Kommunstyrelsen ställer sig 
bakom att kultur- och 
bildningsnämnden tecknar 
överenskommelse med 
organisationen 
Nattvandrarna utifrån 
idéburet offentligt 
partnerskap (KS 16-705) 

Klart  
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Beslut Status Kommentar 

Kommunstyrelsenger i 
uppdrag att beställa ny 
detaljplan för att ersätta 
Detaljplan förfastigheterna 
Fjugesta 46:1, 2:19 mfl 
daterad 1998-04-27 (KS 18-
346) 

Pågår  

2.2 Mål 

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter 
övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål. 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 
Nämndmål uppnås delvis 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål 
uppnås ej. 

2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt 

och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
gör det 
enkelt för 
sina 
medborgar
e att bo i 
Lekeberg 

Hela 
Lekeber
g har en 
väl 
utbyggd 
IT-
infrastr
uktur 

 Andelen 
med 
tillgång till 
bredband 
via fiber 

  

55% 60% 
öka från 
55% 

Företagens 
upplevelse 
av Tele- 
och IT-nät 

  
3,67 (av 

5) 
3,67 (av 

5) 
öka från 
3,5 (av 5) 

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

  

46% 46% 
Öka från 
50% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

  Andel av 
medborgar
na som 
skickar in 
en enkel 
fråga via e-
post får 
svar inom 
två 
arbetsdaga
r 

  

80% 80% 
Öka från 
70% 

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas 
på ett 
hållbart 
sätt 

Lekeber
gs 
kommu
n 
nyttjar 
den 
digitala 
teknike
n för en 
mer 
effektiv 
och 
förenkla
d 
adminis
tration 

 Andelen 
skickade E-
fakturor 

  
20% 20% 

 öka från 
8% 

Mottagna 
E-fakturor 

  

51% 60% 
öka från 
48% 

Lekeber
gs 
kommu
n 
erbjude
r en väl 
samma
nsatt 
måltid, 
tillagad 
från 
grunden 

 Andelen 
ekologiska 
livsmedel 

  
36% 36% 

öka från 
32% 

Andelen 
matsvinn 

  

11% 11% 
minska 
från 12% 

Lekeber
gs 
kommu
n är en 
tillgängli
g 
kommu
n 

 E-tjänster   0 0 öka från 1 

Informatio
n på 
kommunen
s hemsida 

  

71% 71% 72% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

  Värde 
medarbetar
undersökni
ngen 
(medel) 

  

4 4 Öka från 4 

  Sjukfrånvar
o 

  8,29% 7,72% 
Minska 
från 7% 

  Nämnderna 
och 
styrelsen 
håller sin 
budgetram 

  

0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Lekebergs 
kommun 
minskar 
sin 
klimatpåve
rkan 

Lekeber
gs 
kommu
n ska 
minska 
sin 
miljöpå
verkan 

 Andelen 
miljöbilar 

  

33% 40% 
öka från 
33% 

  Miljödiplo
mering av 
Lekebergs 
kommun 

  

Ja Ja Ja 

2.2.2 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott 

företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till 

entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga 

verksamheter arbetar tillsammans. 

Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs 
kommun 
erbjuder 
goda 
förutsättni
ngar för 
företagand
e, socialt 
företagand
e och 

I 
Lekeber
gs 
kommu
n finns 
ett bra 
näringsli
vsklimat 
och 
goda 
förutsät

 Antalet 
företag 
med mer 
än en 
anställd 

  

218 220 fler än 262 

Antalet 
aktiebolag 
med 
verksamhet 
i 
kommunen 

  

268 270 fler än 256 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämnd
mål 

 Indikator  Trend Nuvärde Prognos Målvärde 

företagset
ableringar. 

tningar 
för 
arbete 

Antalet 
företag 
totalt i 
Lekebergs 
kommun 

  

967 967 fler än 983 

Arbetslöshe
t 

  3,8% 4% 
inte öka 
från 3,6% 

Ungdomsar
betslöshet 

  9,1% 9% 
inte öka 
från 6,4% 

  Företagens 
bedömning 
av 
kommunen
s service 

  

76 81 öka från 81 

  Ranking av 
kommunen
s 
företagskli
mat 
(svenskt 
näringsliv) 

  

26 25 25 
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3 Verksamhetsberättelse 
Administrativa avdelningen 

Övergripande 

Avdelning har fått två nya medarbetare, en kommunikatör som är en ersättning på 
en befintlig tjänst samt en arkivarie. Under hösten så kommer tre nya medarbetare 
ansluta då en kommunikatör går på föräldraledighet, en utredningssekreterare har 
sagt upp sig samt att en teamledare har rekryterats till Information Lekeberg. 
Teamledaren är en början på den översyn av växel och reception (Information 
Lekeberg) som är tänkt att påbörjas i slutet av året. 

Arkivarien är en del av arkivteamet som har startats upp och har under andra 
kvartalet inletts sitt arbete för de fyra samverkande organisationerna och 
inledningsvis har mycket handlat om att hitta rutiner och arbetssätt. 

Avdelningen har inlett ett arbete kring att jobba mer i i team kring de olika 
funktionerna inom administrativa avdelningen. Dels för att minska sårbarheten men 
också för att höja produktiviteten och kvalitet. Ett arbete som fortsätter under 
hösten men där avdelningen kommit en bit på vägen. 

Under först delen av 2018 har avdelningen haft en ganska hög frånvaro av diverse 
olika anledningar. Sammantaget har det inneburit ett tufft första halvår vilket 
inneburit tuffa prioriteringar. 

Valet 2018 ansvarar administrativa avdelningen för och avdelningen har avsatt en 
projektledare på 25 % under våren vilket kommer utökas ju närmare valet kommer. 
Även till arbetet med GDPR har administrativa avdelningen avsatt resurser, 25 % av 
en tjänst som projektledare samt även en projektmedlem på ca 10 %. Totalt sett 
innebär det att administrativa avdelningens kapacitet till utredningar och projekt är i 
stort sett uppbokat under större delen av 2018. 

Avdelningen har ansökt och fått beviljat pengar ur de avsatta medlen för utveckling. 
Pengarna har sökts till två projekt, ett gällande digitalisering av arkivhandlingar och 
ett för att automatisera anställningsprocessen i kommunen. Båda dessa startades 
innan sommaren och planeras vara slutförda innan årets slut. Avdelningen är också 
pilot för test av Teams (ett system som ersätter Skype) vilket sker i samarbete med 
Sydnärkes IT. 

Administrativa chefen är ytterst ansvarig för ombyggnationerna och flytt av 
verksamheter i kommunhuset och detta har inletts under 2018. En hiss har satts in i 
entrén för att öka tillgängligheten, ombyggnationen av biblioteket har startats, 
sammanslagning av IFO har skett samt en omlokalisering av kultur och fritidsenheten 
har genomförts. 

Kommunikationsteamet 

Under våren kom en ny medarbetare på plats vilket inneburit introduktion och 
upplärning. Teamet har också haft en hög frånvaro framför allt pga av VAB och 
sjukfrånvaro vilket kraftigt påverkat teamets kapacitet under första delen av 2018. 

Arbetet med att utveckla kommunens närvaro i sociala medier fortsätter. 
Kommunikationsteamet erbjuder stöd till verksamheter som vill starta upp egna 
konton och förfrågningar om sociala medier ökar från förvaltningarna. Den 
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kommunövergripande sidan på Facebook har nått 1 000 gillare och 
kommunikationsteamet har tillsammans med personalavdelningen utbildats i att 
rikta annonser på Facebook för att ytterligare kunna sprida information om 
Lekebergs kommun. 

Teamet har tagit fram ett förslag på internt skyltprogram som har varit på intern 
remiss och även på tillgänglighetsrådet och som antagit av kommunstyrelsen. 

Även kommunikationsteamet har fått prioritera GDPR och en hel del tid har fått 
läggas på att se till så bilder, hemsida, facebook och annat informationsmaterial 
uppfyller de nya kraven. 

Kommunikationsteamet har även prioriterat det långsiktiga arbetet och bland annat 
varit på utbildning i ett nytt EU-direktiv som börjar gälla i höst. Direktivet handlar om 
att tillgängligheten på offentliga webbplatser behöver öka ytterligare för att alla ska 
ha samma möjligheter att ta del av samhällsnyttig information. En bildbank har även 
köpts in för att underlätta hanteringen av bilder inom kommunen. Bildbanken 
kommer att integreras med Office-paketet och SiteVision (intranät och hemsida). 

Inför sommarsäsongen har arbetet med turismen prioriterats och flera trycksaker 
och annonser har tagits fram för att marknadsföra Lekebergs kommun som en 
turistdestination med fokus på naturturism. 

Kommunikationsteamet har också varit del av rekrytering till ett vikariat i höst. 

Nämndteamet 

Under våren har en ordinarie personal kommit tillbaka från föräldraledighet och all 
ordinarie personal är nu på plats. Dock har en utredningssekretere sagt upp sig för 
att börja som kanslichef i Lindesberg och rekryteringen är påbörjad. 

Inom kommunstyrelsen har arbetet med beredningsprocess fortsatt och den har 
börjat sätta sig vilket har lett till en ökad kontroll på ärenden och flöden inom 
kommunstyrelseförvaltningen. Kontrollen är dock mer Den är dock tidskrävande 
vilket påverkar tillgängliga resurser från ansvarig utredningssekreterare. 

Även inom nämndadministrationen för socialnämnden har en översyn och förändring 
av beredningsprocessen startats med kommunstyrelsens som utgångspunkt. 

Ett omtag har påbörjats kring kommunens system för nämndadministration, Platina. 
En förvaltningsledare har utsetts och tid har avsatts, ca 15 % av en tjänst för att 
förvalta systemet. En gemensam grupp av förvaltningsledare från övriga 
sydnärkekommuner med Platina och fått i uppdrag att ta fram en förvaltningsplan 
där förvaltningsorganisationens roller och ansvar förtydligas. En planering av byte till 
MeetingsPlus har inletts samt planeringen för nästa stora uppgradering av systemet 
samt hur det ska möta de nya kraven kring GDPR. 

Utredningsteamet 

Utrymmet under 2018 för utredningar är begränsat då mycket av resurserna är 
uppbokade på stora projekt. 

De stora resurskrävande projekten är dels GDPR projektet, där administrativa 
avdelningen bidrar med en projektledare på 25 % och en projektmedlem på ca 10 %. 
Dels ansvarar avdelningen också för valet 2018 och har avsatt en projektledare för 
det på 25 % utöver att hela avdelningen också utgör kommunens valkansli. 
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Under första halvåret har ett stort arbete skett med att göra om processen för 
kommunens intern kontroll. Projektet påbörjades redan under hösten 2017 men 
själva implementeringen av det nya arbetssättet har införts under våren. Den 
administrativa handläggaren har ett sammordningsansvar för intern kontrollen och 
gett stöttning och vägledning till samtliga förvaltningar vid utformande av interna 
kontrollplaner samt uppföljning i systemet. Rutiner har utformats som innebär att de 
interna kontrollerna och uppföljningarna av dessa kommer att ske i samband med 
prognosrapporterna. Nämnden får då återkoppling kontinuerligt under hela året hur 
det går med den interna kontrollen. 

Ett omtag har skett kring kommunens system för planering, genomförande och 
uppföljning; Stratsys. Under första halvåret har en förvaltningsgrupp bildats där 
administrativ handläggare är förvaltningsledare för systemet och representanter 
finns från varje förvaltning. Detta för att göra systemet mindre sårbart. Dessa 
personer har genomgått utbildningar i systemet för att kunna stötta användare 
bättre. Det har också skrivits fram en förvaltningsplan där 
förvaltningsorganisationens roller och ansvar förtydligas. Ett nätverk med länets 
kommuner har också startats upp för att ta del av erfarenheter och kunskaper från 
varandra. 

I enlighet med nya dataskyddsförordningen (GDPR) har en registerförteckning tagits 
fram som innehåller samtliga behandlingar av personuppgifter som 
kommunstyrelseförvaltningen utför. Förteckningen hålls uppdaterad och revideras 
löpande. 

Ett samarbete mellan ekonomiavdelningen och administrativa avdelningen har 
resulterat i att en ny rutin har arbetats fram vad gäller arbetet med prognoser (mål, 
indikatorer, ekonomi). Rutinen syftar till att få en tydligare struktur på vad som ska 
göras och vem som är ansvarig för respektive moment. Rutinen syftar också till att 
arbetet med prognosrapporterna bedrivs på ett proaktivt sätt. 

Lekebergs kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning 2018. Enkäterna skickas ut 
i höst. Förberedelser har skett kring detta bland annat genom att en tidsplan arbetats 
fram som innehåller olika kommunikativa insatser såsom pressmeddelande och 
information till medborgare. Nytt för i år är en kommunspecifik enkätframsida med 
riktad information för att motivera slumpvis utvalda invånare att delta i 
undersökningen. 

Sydnärkes informations- och arkivenhet 

Lekebergs kommun och administrativa avdelningen är värdkommun för den nyligen 
uppstartade arkivenheten kallad, Sydnärkes informations- och arkivenhet. Enheten är 
ett samarbete mellan Laxå, Askersund, Lekeberg och kommunalförbundet och har 
varit i full drift sen 9 april 2018. Samarbetet är i sin linda men hittills är reaktionerna 
och utfallet positivt. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har till uppgift att se över att kommunens 
nämnder och bolag fullgör sina skyldigheter inom arkiv- och dokumenthantering. 
Detta arbete kommer gradvis att öka då resurserna är fortsatt begränsade sett till 
behovet. 

Lekeberg har också påbörjat ett omfattande digitaliseringsarbete av arkivmaterial 
vilket både effektiviserar arbetet och säkerställer informationen. Kommunens arkiv 
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har flyttats till externa lokaler då det egna arkivet hade för stora brister för att 
handlingarnas säkerhet ska kunna garanteras. Detta har hittills visat sig ha stora 
positiva effekter, som exempel har tidsåtgången vid återsökningar minskats radikalt. 

En punktinsats har också genomförts för att digitalisera gamla handlingar och i början 
av året scannades en första del in och kommunstyrelsen har beviljat medel till att 
fortsätta arbetet och efter den insatsen beräknas ungefär hälften av kommunens 
arkivhandlingar vara digitaliserade. 

Det fortsatta arbetet med att införa e-Arkiv i Lekebergs kommun har legat vilande 
men har nu återupptagits och ett projekt har inletts med en projektledare hämtad 
från arkivenheten. Planen är att gå ut med upphandlingen under hösten 2018. 

Kris, beredskap och säkerhet 

Arbetet fortsätter på det som börjades under första delen av 2018. 
Säkerhetsgruppen har träffats för första gången för en nyuppstart och redan nu finns 
det flera ämnen som olika deltagare vill ta upp. Under maj-värmen fick kommunen 
problem kring Lanna badgruva. Tillsammans med kommunpolisen och Kultur- och 
Fritid har särkerhetsstrategen vidtagit olika åtgärder inför sommaren. Efter 
sommaren ska en utvärdering och planering för ev. långsiktiga lösningar göras. 

Ett eldningsförbud infördes under den torra perioden och flera skogsbränder 
uppstått i länet, som påverkade uthålligheten av den kommunala räddningstjänsten. 
Lekebergs FRG blev inkallad till en större skogsbrand i Kristinehamns kommun, men 
just då fanns inte tillräckligt besättning. Rekrytering fortsätter tillsammans med 
Civilförsvarsförbundet. 

Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningens arbete har under perioden kunnat genomföras enligt plan. 
Detta innebär bland annat att Årsredovisningen 2017 är granskad och godkänd av 
kommunfullmäktige och att SCBs stora ekonomiska statistikinsamling 
"Räkenskapssammandraget 2017" är genomförd och granskad. 

Ekonomiavdelningen har dessutom tagit fram de ekonomiska 
budgetförutsättningarna för 2019 och budgetarbetet fortsätter både inför 
kommande året och planåren 2020-2021. Preliminära ramar för kommande budgetår 
blev fastställda av kommunstyrelsen i juni. 

Avdelningen har inför 2018 blivit förstärkt med en förvaltningsekonom, vilket är 
välbehövligt och glädjande. Rekryteringen har gått bra och en ny förvaltningsekonom 
finns på plats sedan 1 juni. 

Under perioden har avdelningen fortsatt arbetet med att färdigställa den 
resursfördelningsmodell som antagits av Socialnämnden. Den innefattar nu även 
budgetarbetet på kommunövergripande nivå, dvs ramarbetet. Dessutom har arbetet 
även fortsatt med att införa komponentavskrivning och detta arbete kommer att 
vara färdigt till delårsrapporten. Riktlinjer för investeringsredovisning inklusive 
komponentavskrivning har antagits av kommunstyrelsen i juni. 

Nya projekt som påbörjats är att digitalisera kundfakturering gällande lokaluthyrning 
och kulturskola. Internt inom ekonomiavdelningen pågår ett arbete att minska 
sårbarheten och då främst inom ekonomiadministratörernas områden, exempelvis 
IKE-handläggning, dagbokföring mm. 
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Målarbetet har fortsatt inom avdelningen, via arbetsplatsträffar och 
verksamhetsplanering är medarbetarna både mer insatta, men framförallt mer 
delaktiga. Avdelningen har under perioden haft relativt hög svarsfrekvens för 
inkomna samtal, i genomsnitt 85% jan-juli. Andelen skickade e-fakturor till 
barnomsorgskunder är under perioden jan-juli 20%. Andelen skickade kundfakturor 
är ganska linjärt över året, så prognosen är att även på helårsbasis uppnå 20%. 
Målvärdet är 15%, vilket innebär att om prognosen infrias så uppnås målet med god 
marginal. Andelen mottagna elektroniska leverantörsfakturor fortsätter att öka, 
under perioden jan-juli 51%. Helårsprognosen är ett utfall på 60%, då fakturaflödet 
inte är linjärt. Målvärdet är 60% för 2018, så förhoppningen är att målet uppnås. 

Personalavdelningen  

Målvärdet i medarbetarenkäten är att nå index 4,0. Värdet baseras på 
enkätundersökning genomförd under hösten 2017. En ny enkätundersökning 
kommer att genomföras under hösten 2018, där nya värden kan presenteras. Under 
första delen av 2018 har ett arbete påbörjats där vissa områden har prioriterats mot 
bakgrund av den tidigare genomförda enkäten. Prioriteringsarbetet har genomförts i 
samverkan med samtliga anställda på APT. 

Löneöversyn 2018 pågår som planerat. Målsättningen målsättning att samtliga 
löneöversynsförhandlingar ska vara slutförda med löneutbetalning senast på 
majlönen kommer inte att uppnås, då de centrala avtalsförhandlingarna med 
Lärarnas samverkansråd inte är slutförda. Löneöversynen har föregåtts av lönesamtal 
mellan ansvarig chef och medarbetare, där kommungemensamma lönekriterier har 
tillämpats. I lönekartläggning slutförd i januari 2018 har det konstaterats att det 
föreligger löneskillnader som inte kan förklaras med annat än p.g.a. kön. En 
handlingsplan har upprättats och ligger till grund för löneöversynen. 

Höjningen av sysselsättningsgraden för nuvarande rehabiliteringshandläggare har 
skett successivt under våren och beräknas att vara genomförd i sin helhet den 1 
september 2018. 

En extra resurs i forma av personalhandläggare, heltid, har anställts under 6 
månader. Syftet är att första hand stötta ordinarie handläggare och ge möjlighet till 
att fortsätta arbetet med att öka heltidsarbetande inom Kommunals avtalsområde 
samt att starta upp arbetet med kompetensförsörjningsplaner. 

Personalavdelningens uppdrag under första halvåret fokuseras till stor del på ett 
omfattande rekryteringsarbete, där nya förvaltningschefer och verksamhetschefer till 
kultur- och bildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten 

Arbetslösheten ligger i juni på 3,8% totalt sett (Riket: 6,8% Länet:7,0%) . 
Ungdomsarbetslösheten ligger på 9,1% (Riket: 8,6% Länet: 9,2%). 
Ungdomsarbetslösheten har stigit i Lekeberg det senaste året, största anledningen till 
detta är gruppen nyanlända arbetslösa ungdomar växer. För utrikesfödda är 
arbetslösheten totalt i Lekeberg 24% (Riket: 20% Länet: 25,2%). I relation till 
befolkningen har vi relativt många som bott kort tid i Lekeberg vilket påverkar 
resultatet för arbetslösheten bland utrikesfödda. 

För ungdomar och nyanlända arbetar vi tätt ihop med Arbetsförmedlingen och skolan 
(vuxenutbildningen, SYV) utifrån den DUA överenskommelse som vi skrivit under 
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hösten. Vi arbetar också aktivt med kommunens förvaltningar samt näringslivet för 
att förbereda och matcha målgrupperna mot egen försörjning.Under hösten och 
våren har vi arbetat fram en rutin för hur samverkan mellan AMI och IFO ska fungera. 
Antalet deltagare på AMI är just nu 82 individer, vid samma tillfälle förra året var det 
42 inskrivna. 

Feriepraktiken genomfördes under sommaren med 62 deltagande ungdomar. Antalet 
ungdomar är färre än de senaste fem åren vilket kan ha ett samband med att 
ungdomar söker sig till privata sommarjobb i den goda konjunkturens spår. 

AMI har fått medel för att genomföra en handledarkurs för de som tar emot 
praktikanter i verksamheten. Denna kurs kommer genomföras under hösten. 

Under 2018 kommer Lekebergs kommun ta emot 20 personer på anvisning. Under 
våren kom hälften av dessa varav 5 är kvotflyktingar. AMI har c:a 40 besök i veckan 
från nyanlända som behöver hjälp i olika ärenden. Projekt civilsamhälle är igång där 
målet är att arbeta fram en modell för hur samverkan mellan kommun och 
civilsamhälle ska kunna se ut mot målgruppen nyanlända. 

Folkhälsoteamet 

Den nya folkhälsoöverenskommelsen började gälla 1 maj. Processer för att 
aktualisera och analysera folkhälsoläget i respektive kommun pågår/har genomförts i 
syfte att prioritera folkhälsoområden både på kommun- och länsdelsnivå. 

Länsdelsnivå: En länsdelskonferens har arrangerats på tema folkhälsa för unga-äldre 
och alla. Ytterligare två kommuner har fattat beslut kring att ingå i Sydnärke 
ungdomsråd. En ansökan till folkhälsomyndigheten kring att främja psykisk hälsa 
samt minska ANDT-bruk bland unga vuxna i migration har inlämnats och avslagits. 
Dock är avsikten att genomföra en enklare förstudie under 2018 och söka medel för 
en större intervention under 2019. 

Lekeberg:Arbetet för att färdigställa handlingsplanen mot Våld i nära relationer i 
samverkan med IFO pågår. Folkhälsoenheten kommer ta emot fem feriepraktikanter i 
samverkan med kultur och fritid. Syftet är att öka ungas delaktighet och inflytande på 
fritidsaktiviteter. En rapport baserad på medborgardialog kring behovet av en öppen 
mötesplats i Lekeberg har presenterats för Folkhälsoutskottet. 

Teknik- och serviceavdelningen 

Avdelningen uppnår i huvudsak de direkta mål som finns uttalade i MER-planen. 
Avdelningens verksamhet bidrar även indirekt till uppfyllnad av flera av kommunens 
huvudmål. 

När det gäller överträffande av målet, t ex andelen ekologiska livsmedel, som till del 
är kostnadsdrivande, är prognosen att måluppfyllelsen vid året slut ska hamna på 
den nivå som är "tillräcklig". 

När det gäller målet för sjukfrånvaro, där vi inte lyckats förbättra målet, så påverkas 
det i stor utsträckning av medarbetare som är långtidssjukskrivna (flera år) och som 
av vården inte får den hjälp de behöver för att kunna återgå i arbete. 

Andelen miljöfordon är också ett mål som inte kunnat förbättras i den utsträckning 
som varit önskvärt. Flera faktorer bidrar till detta. Dels har vi som liten kommun en 
begränsning i att vi inte kan använda gasdrivna fordon, då det inte finns möjligheter 
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att tanka gas i kommunen. Dels beror det på att etanoldrivna bilar, som kommunen 
tidigare hade, tappat helt i marknadsvärde och säljs i princip inte längre. Det som då 
återstår är helt eldrivna fordon alternativt hybrider med delvis eldrivning. Dessa 
fordon är dock dyra i inköp och de kräver även att kommunen bygger ut infrastruktur 
i tillräcklig omfattning för att kunna ladda elfordon. 

Tekniska staben 

Väghållning: Årets vintersäsong innehöll betydligt mer snö, kyla och väderomslag än 
den senaste femårsperioden. Detta innebar att kostnaden för vinterväghållning 
ökade kraftigt mot föregående år och budget. Väghållningen kunde genomföras så 
att god nivå på framkomligheten och trafiksäkerhet kunde uppnås. Sandupptagning 
genomfördes i huvudsak enligt plan men krävde en del dialog mellan kommun och 
utförare för att tillräcklig kvalitet skulle nås. 

Vägbidrag och enskilda vägar: Under första halvåret har en översyn av tidigare 
fattade beslut kring kommunens hantering av vägbidrag för enskilda vägar 
genomförts. Nya rutiner för handläggning av vägbidragsansökningar och 
bidragsbeslut har dokumenterats. En stor mängd ansökningar har handlagts och 
beslutats, i kostnad innebär det ca 85% av årlig budget för vägbidrag. 

Parkeringstillstånd: Ett flertal ansökningar om tillstånd att parkera på handikapplats 
har handlagts och beslutats. 

Fastigheter och mark: Handläggning, försäljning och lantmäteriförrättningar 
handläggs kontinuerligt. Under perioden har bland annat underlag för detaljplanering 
av nytt industriområde norr om Berga tagits fram samt planläggning för försäljning av 
nytt markområde på Fjugesta södra påbörjats. En stor mängd medborgarfrågor kring 
fastigheter har även besvarats (fastighetsgränser, ägarskap, servitut, 
detaljplaner).Arbete med att ta fram riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal har påbörjats. Arbete med att se över möjligheter för ny 
industrimark/övrig mark har påbörjats (med grund i anvisningarna från gällande ÖP). 

Gatuunderhåll: En inventering av samtliga gator/vägar där kommunen är väghållare 
är genomförd och det kan konstateras att kommunen har ett eftersatt underhåll när 
det gäller gatubeläggningens kvalitet och avsaknad av vägmarkeringar. Arbete med 
underhållsplan är påbörjad. Del av Storgatan/Södergatan har fått ny asfaltsbeläggnig 
under perioden, reparerande beläggningsarbeten har även genomförts på Porsgatan. 
Ett förbindelsestråk från nya pareringen i kv Käppen till banvallen har anlagts. 

Gatubelysning: Under perioden har arbetet med att mäta in och dokumentera 
kommunens belysningsanläggningar blivit klart, ett arbete som pågått seden 2017. 
Detta innebär att kommunen nu vet hur många belysningspunkter vi har, vilken typ 
av stolpar/armaturer och var samtliga belysningsstolpar med tillhörande styrnoder är 
placerade. Underhåll av gatubelysning har utförts enligt det avtal kommunen ingått 
med utföraren. 

Samhällsplanering: Teknisk chef har utsetts till ordförande i kommunens 
Samhällsbyggnads- och infrastrukturgrupp. Planering för gruppens verksamhet under 
året är gjord och med deltagande från kommun, bygg- och miljöförvaltning bedöms 
samhällsbyggnads- och infrastrukturarbetet bli mer samordnat och heltäckande. 
Under perioden har teknisk chef och gatuansvarig deltagit i arbetet med flera nya 
detaljplaner, grönstrukturplan samt deltagit i externa samarbeten, till exempel E18-



  2018-08-27 

 

19 

 

gruppen, Region Örebro läns infrastrukturgrupp och kommungemensam 
översiktsplanering. 

Vatten och avlopp: Under perioden har va-arbetet till huvuddel omfattat VA-
verksamhetsområde Kvistbro-Gropen, Örebrovatten-ledningen och Vtretavägens va-
verksamhetsområde. Projektet Kvistbro-Gropen genererar fortfarande en stor del 
arbete då oklarheter kvartsår, bland annat om nödvändiga åtgärder efter 
slutbesiktning av entreprenaden och enskilda klagoärenden som rör information, 
kostnader och dialog mellan kommun och enskilda fastighetsägare. 
Örebrovattenprojektet har påbörjats i huvudsak enligt plan. Projektet är stort och 
mycket komplext, särskilt undergångarna som krävs under Svartån.VA-
verksamhetsområde Vretavägen har försenats, bland annat på grund av att en av de 
ingående fastigheterna brann ner och sedan såldes. Nye ägaren har planer på att 
bygga flera huskroppar på fastigheten och va-projekteringen har därför 
kompletterats. Upphandling kan göras efter sommaren och entreprenaden planeras 
starta under hösten.VA-ansvarig tjänsteperson har genomfört utredning för att få 
klarhet i abonnentläget i kommunen. Viss eftersläpning av dokumentation har 
resulterat i att abonnenter hamnat mellan stolarna. Arbetet med att få full kontroll 
kommer att fortgå tills målet nås. Nytt databassystem för VA (VABAS) har installerats. 
Arbete med att få in samtliga va-anläggningar i systemet pågår. System för att 
driftpersonalen ska kunna ha tillgång till kommunens va-system digitalt har köpts in, 
systemet är ännu inte i funktion. Här krävs IT-förvaltningens stöd, behovet är anmält. 

Under perioden har utredning om va-regler och avgifter påbörjats. Detta kommer att 
resultera i underlag för kompletterande beslut om tillämpning av va-avgifter i 
lekebergs kommun. Arbete med att ta fram underlag för årligt beslut om kommunens 
totala VA-verksamhetsområde har påbörjats. 

VA-underhåll: Det förebyggande underhåll som genomförts är rensning av 
avloppsledning mellan Gropen och Fjugesta. En vattenledning har bytts ut och 
flyttats på området Fjugesta södra mellan vattenverket och Domarringsvägen. 

Kompetensutveckling: Tekniska staben (teknisk chef och va-/gatuansvarig) har under 
perioden genomgått två kompetenshöjande utbildningar inom området 
"gatuinfrastruktur och trafikregler", detta har möjliggjorts genom de ekonomiska 
medel vi tilldelats inom ramen för Utvecklingsmedel 2018. Kompetensutvecklingen 
kommer fortsätta under andra halvåret, bl a med utbildning inom området "Gatu- 
och vägunderhåll". 

Serviceenheten 

Övergripande handläggningsuppgifter: Utförs i huvudsak av enhetschefen och har 
under perioden inte kunnat genomföras enligt plan eller behov. Detta beror på att 
chefsbyte har skett och där tjänsten var vakant under ca 1 ½ månad. Arbetet med 
"myndighetsutövning" som handläggning av bostadsanpassningsbidrag och 
tillståndshandläggning har prioriterats och kunnat genomföras med godtagbart 
resultat. Även arbete med långsiktig planläggning för enhetens verksamhet och 
utvecklingsinsatser för enhetens ökande effektivitet har försenats, bl a omarbetning 
och utveckling av kommunens Skötselplan för allmän platsmark. Bristen på 
närvarande chef under vakansperioden har ställt extra krav på medarbetarnas 
initiativ- och ansvarsförmåga. Detta har på kort sikt medfört både negativa och 
positiva konsekvenser, t ex att arbetsuppgifter inte blivit utförda. I det långa 
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perspektivet kommer sannolikt detta leda till positiva effekter då många 
medarbetare visat att de kan ta större ansvar, både enskilt och genom samarbete 
med varandra. 

Vaktmästeri: Vatmästeriverksamheten utförs enligt beställning från övriga enheter i 
de tre förvaltningarna. Verksamheten har kunnat utföras enligt behov och plan. 
Under perioder med mer omfattande och tidsbundna uppgifter har personal från 
yttre skötselgruppen behövt stöda arbetet för att uppgifterna skulle klaras av, detta 
gäller främst flyttarbeten inom och mellan kommunens olika lokaler. 

Yttre skötsel (gata/park): Inom "Yttre skötselgruppen" har det genomförts stor 
personalomsättning under perioden (stor i procent). Gruppens huvudkompetens 
sedan många år har gått i ålderspension, detta medför ett kompetensglapp som 
kortsiktigt medför extra utmaningar men som bedöms återställda inför säsongen 
2019. När det gäller säsongsanställd personal så har gruppen helt nya medarbetare 
denna säsong. Det innebär att det är mycket som ska läras nytt för huvuddelen av 
gruppens personal och enhetens bedömning är att det skapar mycket goda 
förutsättningar inför kommande år/säsonger förutsatt att vi klarar av att behålla/få 
tillbaka samma medarbetare. Den torra sommaren, där gräsytorna inte behövt 
klippas, har räddat gruppens möjlighet att lösa ålagda uppgifter på ett godtagbart 
sätt. Det har inneburit att tid funnits för de extra ordinära insatser som krävts vid 
kommunens badplatser och andra allmänna ytor där antalet besökare varit betydligt 
större än tidigare år. Personal ur gruppen har även fått delta i vaktmästeriarbetet i 
viss utsträckning, bland annat vid flyttuppdrag inom kommunen. Inom yttre skötsel 
finns ett starkt behov av att "Skötselplan för allmän platsmark" revideras och 
kompletteras, inte minst beroende på att kommunen växer och mer allmän 
platsmark tillkommer. Arbete med ny Skötselplan pågår men har försenats p g a att 
chefsbyte vid enheten genomförts med en lång vakans- och inskolningsperiod. 

Servicenheten har en relativt hög sjukfrånvarostatistik. Detta beror på att en 
medarbetare är långtidssjukskriven till 100% sedan flera år tillbaka och i en liten 
numerär blir det en hög procentandel. 

Lokalvårdsenheten 

Lokalvården har under perioden utfört verksamhet enligt plan. Arbetsgruppen har 
varit mer stabil än tidigare år med mindre korttidsfrånvaro. Enheten har bra och 
trygga långtidsvikarier som stabiliserar gruppen. Eftersom lokalvården tidigare år har 
haft svårt att få in vikarier vilket lett till att att medarbetarna fått backa upp varandra 
och fått arbeta övertid eller att enheten tvingats dra ner på viss städning ibland, så 
har enheten anställt en till lokalvårdare på heltid. Verksamheten har även utökats 
med lite nya städområden, b la Käppen. 

Lokalvården har haft några extra uppdrag i kommunen under våren. Enheten har 
storstädat och golvvårdat en del inom LSS verksamhet på Kastanjen, samt även en 
del offentliga ytor. 

Lokalvården har utfört golvvård på Hasselbacken, i en del av de boendens lägenheter. 
Det har visat sig att golven är väldigt svårskötta och inte anpassade för 
verksamheterna. De är heller inte iordningställda korrekt från början, då 
byggstädningen inte genomförts rätt. Detta har visat resultat nu efter att båda parter 
har arbetat på golven. Lokalvården har gjort försök att rätta till det men konstaterar 
att det kommer ta flera omgångar golvvård innan golven blir som de ska. Ett problem 
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som enheten diskuterar med till LEKO, där enheten poängterar hur viktigt det är med 
val av golvtyp och att grundarbetet görs ordentligt från byggsidan innan 
verksamheten tar över och flyttar in. 

Det pågår stor flytt och omorganisation på kommunhuset och lokalvården har då 
passat på att golvvårda och städa upp de ytor som annars aldrig går att komma åt. 
Samarbetet med verksamhetsansvariga har fungerat mycket bra vilket medfört att de 
flesta rum/golv kunnat vårdas. Lokalvården har även fått vara med i dialogen om 
förråd och val av golv på biblioteket m.m. Det känns väldigt tryggt för båda parter 
med bra samarbete så även lokalvården får goda möjligheter att utföra sitt arbete. 

Under försommaren har läkarvården haft feriepraktikanter och några yngre 
sommarjobbare som har fungerat väldigt bra. Det och bra planering har gett i resultat 
att vi hinner med all inplanerad storstäd och golvvård och mycket till under 
sommarperioden. 

Det har även från flera verksamheter varit mycket bra planering och samverkan med 
enheten så att lokalvård kunna genomföras på ett bra vis under 
sommarledigheterna. 

Under våren har vi genomfört egenkontroll på kvalitén och hur de dagliga rutinerna 
sköts. Det visade väldigt bra resultat. Bara några få enstaka områden som inte blev 
godkända, dessa kommer att återställas och uppgraderas under sommaren. 

Vi har under året 2017-18 haft projekt "kemfri städning" på en förskola där man gör 
hygienmätningar på t ex direkt efter en städning enligt våra rutiner, därefter arbetar 
vi efter en metod där inga kemikalier ingår under en period, därefter görs nya 
mätningar som då visar mycket lägre ATP-värden. 

Enheten har även haft ATP-mätningar på en del förskolor. Resultatet för lokalvårdens 
städrutiner visar sig mer än godkänt vilket känns tryggt för alla parter. 

Lokalvårdsenheten har en relativt hög sjukfrånvarostatistik. Detta beror på att en 
medarbetare är långtidssjukskriven till 100% sedan flera år tillbaka och i en liten 
numerär blir det en hög procentandel. 

Måltidsenheten 

Måltidsenheten har genomfört verksamhet enligt plan och har uppnått i dom mål 
som är satta när det gäller andel ekologiskt livsmedel och matsvinn. Det ekologiska 
målet är överträffat. 

Det genomfördes en ny livsmedelsupphandling i höstas som resulterade i att det blev 
grossistbyte och detta har lett till ökade kostnader för livsmedel. Redan i prognos ett 
uppmärksammades detta och en rad åtgärder har vidtagits för att kompensera den 
högre prisnivån mot budget. Det har fungerat bra och enheten har fått mycket 
beröm för god mat vilket är jätteroligt att höra. 

Hemtjänstlådorna har fungerat bra och det har under våren tillkommit brukare som 
önskar köpa mat från enheten. 

Måltidsenheten har även haft en en del omsättning av personal under våren pga av 
en blandning av tjänstledigheter, föräldraledigheter och avslut vilket har resulterat i 
ytterligare rekryteringsbehov. 

Näringslivs- och utvecklingsenheten 
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Företagsklimat 

Den positiva utvecklingen vad gäller företagsklimatet håller i sig. Lekebergs placering 
2017 var 26 av 290 kommuner i Sverige, vilket är bäst i Örebro län. Under det första 
kvartalet blev Lekeberg också utsedd till länets mest företagsamma kommun, vilket 
baseras på antal företagare i relation till population. Detta innebär att det finns goda 
förutsättningar för företagare att driva och starta företag i Lekeberg. 

Med detta som utgångspunkt har arbetet med näringslivsutveckling och 
företagsklimat 2018 inletts med dialog med utsedd referensgrupp av företagare från 
olika branscher i Lekeberg. Arbetet har fokuserat på dialog kring hur upprätthållande 
av ett gott företagsklimat och utveckling av det befintliga ”Nätverket i Lekeberg” och 
till nätverket hörande företagarfrukostar. Detta nätverk och denna mötesarena 
startades upp under 2011 och är en starkt bidragande orsak till att företagsklimatet 
utvecklats till det bättre. 

Högt sammanfattande omdöme - tio - i - topp i landet 

Detta tillsammans med en tydlig politisk viljeinriktning och prioritering av frågorna. 
Dialogen har genererat workshop på företagarfrukost och dialogmöten med 
referensgrupp. En uppföljning av workshopens resultat skedde under 
företagarfrukosten i juni 2018. Detta efter att resultatet från Svenskt näringslivs 
undersökning presenterades i maj. I maj kom resultatet av enkätundersökningen och 
den visade att Lekeberg fortsätter att utveckla sitt företagsklimat. Det 
sammanfattande omdömet steg från 4.14 till 4.4 på en skala mellan 1 till 6. Detta 
värde var det sjunde bästa sammanfattande omdömet i landet. 

I en jämförelse mellan dialogmötenas och workshopens resultat och mätningens 
resultat visar att Tele- och IT-frågorna fortfarande är högt prioriterade. Detta 
tillsammans med skatter och avgifter och skola – näringsliv – samverkan. 

Löpande insikt och nöjd-kund-index 

SKL:s nationella mätning Löpande insikt av NKI (Nöjd-Kund-Index) är en kvalitativ 
undersökning om hur företagen upplever den faktiska dialogen med kommunen. Det 
ger oss inspel och verktyg i att fortsätta utveckla vår service utifrån bemötande, 
information, effektivitet, rättssäkerhet m.m.  

Under första kvartalet ligger Lekebergs kommun fortsatt på en hög nivå med ett högt 
resultat på 76 på Nöjd-Kund-Index. Kommunens service till företagen handlar 
framför allt om bemötande och handläggningstider. Detta har betydelse för 
företagens etablering och expansion. Kommunens service är starkt förknippad med 
hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. De faktorer som har 
förändrats är föremål för analys så att utvecklingen kan fortsätta framåt. 

Företagsklimatet är allas ansvar och alla måste äga frågan för att nå och bibehålla ett 
gott företagsklimat. Näringslivsklimatet bygger på samverkan mellan näringsliv, 
akademi, kommun men även civilsamhälle där man tillsammans skapar goda 
förutsättningar för den gemensamma tillväxten. Det innebär att alla parter måste 
arbeta med NKI-modellen Dialog – Verksamhet – Återkoppling för att på bästa sätt 
uppnå resultat samtidigt som vi har en gemensam/aktuell bild om vart vi befinner 
oss. NKI-modellen bygger på att vi har en öppen dialog, vi genomför förändringar och 
vi återkopplar vad som har hänt. Detta är ett utvecklingsarbete som sker tillsammans 
med Business Region Örebro där Lekeberg är en av elva kommuner. Business Region 
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Örebros kommuner totalt sett ligger på 73. 

Den 13 mars deltog näringslivs-och utvecklingschefen vid Svenskt näringslivs 
inspirationsdag i Stockholm för att tala på temat ”Så får man företagsklimatet i 
DNA:t”. Detta ledde till stor uppmärksamhet för Lekeberg och många har tagit 
kontakt med kommunen för att höra mer om hur vi arbetar tillsammans med 
frågorna. 

Fokusfrågor 

Fiberutvecklingen mot 90%-målet  

För att öka nöjdheten inom området Tele- och IT-nät som är en prioriterad fråga för 
företagen i Lekeberg läggs stort fokus i verksamheten på fiberutvecklingen i 
kommunen. En fråga kommunen varken äger eller driver men där Lekeberg valt 
strategin samverkan och möjliggörande. En rad olika möten har genomförts med 
marknadsaktören, Länsstyrelsen och med fiberombud och fiberambassadörer. Här 
följer en karta över planerad utbyggnation: 

Under det första kvartalet har marknadsaktören – Telia i detta fall – tagit över ett 
större projekt innehållande de sju startklara områdena i Lekeberg 1 och påbörjat ett 
leverantörsbyte för projektet, vilket lett till viss fördröjning med byggstartbesked. 
Leverantörsbytet beräknas vara klart i juli och byggnationen i några av områdena 
beräknas komma igång under sensommaren och hösten 2018. Detta handlar om 
ca 550 hushåll som får tillgång till fiber. 

Parallellt med detta har två områden i Lekeberg 2-projektet fått startbesked och även 
de kommer projekteras och byggas under 2018. Två av områden är fritidshustäta 
områden och de bearbetas vidare då anslutningsgraden ännu inte är uppnådd. Ny 
kampanj planeras i dessa två områden under sommaren med informationsmöten, 
fiberombudsmöten och dialog med fiberombud och kommunmedborgare. I takt med 
att projekten får byggstartbesked och projektering ägt rum kommer byggnationen att 
komma igång. Detta kommer innebära att ytterligare minst 300 hushåll får tillgång till 
fiber. 

Telia som marknadsaktör har lämnat in en ansökan om stöd gällande Tångeråsa som 
är ett mycket speciellt område i Lekeberg. 

Utöver dessa områden kommer även ett specialprojekt från 2015 i Länsstyrelsens 
regi, det så kallade Klivet 15, leda till att ett 20-tal hushåll i Vekhyttan/Lillsjön också 
fibersätts. Med denna planerade utbyggnation kommer minst 90 % av Lekebergs 
kommuns invånare och företagare att erbjudas fiber. Siffran kan bli högre om 
Tångeråsa också blir beviljat stöd. 

Dialog kommun - Näringsliv - Mötesarenor 

Dialogen kommun - näringsliv upprätthålls genom de regelbundna frukostmötena i 
Nätverket i Lekeberg och genom företagsbesök och företagssafaris med 
kommunstyrelsens ordförande. Under första halvåret har fem nätverksträffar och 
företagarfrukostar genomförts samt ett par referensgruppsmöten, en workshop och 
dialog med företagare. Ett nyföretagarcafé har genomförts och en nyföretagarlunch 
samt nyföretagarträff på Conventum i Örebro. 

En stor del av arbetet under första kvartalet har förutom dialogen kring 
företagsklimatet fokuserat på vård av befintliga företag genom matchning och 
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myndighetskontakter, mark- och tillväxtfrågor och lotsande möten och rådgivande 
samtal. Behovet av affärsutveckling och coachning har genererat lotsning vidare i 
stödsystemen. En stor fråga hos företagen är framtida kompetensförsörjning, något 
som också Business Region Örebro har som fokusområde. 

Företagssafari med buss 

En företagssafari med buss runt om i kommunen genomfördes som en aktivitet till 
följd av att kommunen blev länets mest företagsamma kommun. Svenskt näringsliv 
besökte Lekebergs kommun för att hylla jobbskapare och företagsamhet. Aktiviteten 
planerades av näringslivs- och utvecklingschef tillsammans med Lekebergs sparbank 
och ledde till att företrädare för Svenskt näringsliv i Stockholm och Örebro kom för 
att ta del av upplägget för dagen bestående av: Kultur och fritids Komtek, Skolans UF-
verksamhet och presentation av UF-företag, rundtur med Lekebergs måleri och 
entreprenad till byggnationerna på Fjugesta södra, besök på Jannelunds Gård, besök 
på B.R.A.-maskiner i Mullhyttan, stopp vid nya Bed and Breakfast Vekhyttegården, 
länets enda djurpark Hallagården, de nybyggda rummen vid Lannalodge och slutligen 
ett besök på Lanna bokcafé. Tillsammans deltog 30 personer och ombord bussen 
fanns tjänstepersoner från samtliga förvaltningar i kommunen, politiker; 
representanter från KSAU och företagare. Turen var ett exempel på och ett axplock 
av företagsamma jobbskapare i Lekeberg. 

Turismfrågor 

Utifrån kommunens begränsade resurser har näringslivschefen tillsammans med 
turisthandläggaren (på 10 %) fokuserat på att upprätthålla en miniminivå på servicen 
och då främst fokus på turistsäsongen. De nio InfoPoint:s som finns i kommunen 
servas regelbundet med material och utskick under sommarsäsongen samt att det 
löpande förs en dialog kring behoven. Ett uppstartsmöte inför säsongen har 
genomförts och det första utskicket för sommaren har gått ut bestående bland annat 
av en ny besökskarta som har tagits fram i samverkan med illustratör och 
kommunikatörer. Kurbitsprojektet om affärsutveckling från 2017 för turistföretagare 
har erbjudits till de företag som deltog i fjol. 

Expansion och tillväxtfrågor  

Ett antal etableringsförfrågningar har inkommit till kommunen under året, men inte 
varit mogna nog för etablering. Ett antal företag växer och har expansionsplaner och 
har haft behov av att träffa tekniska avdelningen, bygg- och miljöförvaltningen samt 
näringslivschefen kring såväl markfrågor som expansionsplaner. Något som 
förhoppningsvis också genererar tillväxt och arbetstillfällen framöver. Flertalet 
företag är i ett expansivt skede och kan i nästa steg också vara redo att anställa. 
Tyvärr är tillväxt genom kommunalt markköp inte möjlig för tillfället då den 
detaljplanerade industrimarken är slut. Frågan om planering för ny industrimark är 
väckt men kräver långsiktigt planarbete och arbete med nya markförvärv. 

Upphandling 

En anbudsskola har genomförts som en uppföljning av tidigare genomförda 
seminariet om upphandling. Anbudsskolan genomfördes i Företagarnas och Svenskt 
näringslivs regi men på initiativ från Lekebergs kommun. Anbudsskolan syftade till att 
rusta företagare med kunskaper, verktyg och ökad förståelse om roller och ansvar i 
anbudsförfarandet men också för att möjliggöra att fler svarar på 
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anbudsförfrågningar. Ett trettiotal företagare deltog. 

Skola - Näringsliv - Samverkan 

Dialog förs mellan näringslivschef och studie- och yrkesvägledare kring frågorna. 
Företagssafarituren genererade idéer som förts fram till skolan kring föräldramöten 
ute på företag. En dialog har initieras kring möjligheter för en företagarmässa med 
kompetensinriktning inför 2019. Dialogen har initialt inletts internt mellan AMI, 
skolan och näringslivsenheten. Detta för att skapa ett underlag att samtala med 
näringslivet om efter sommaren 2018. Tanken är att skapa en mötesplats där såväl 
näringslivets behov av kompetens och arbetskraft kan möta AMI:s och skolans behov 
av att komma ut på arbetsmarknaden och få inspiration inför utbildning och jobb. En 
idé och ett koncept för eventuellt genomförande kommer att presenteras senare 
under året. 

Koncessionsupphandling - Ny entreprenör Sannabdet  

En koncessionsupphandling har under hösten och vintern pågått och genomförts i 
syfte att säkra ny entreprenör till Sannabadet. Detta sedan paret Agartsson efter nio 
år sade upp avtalet sommaren 2017. I april 2018 tecknades avtal med Martina 
Nordin, ny entreprenör för kommande 2 plus möjliga 1 plus 1 åren. Martina Nordin 
kommer samverka med såväl AMI som Kultur och Fritid kring genomförande av 
simskola osv. 

Ett introduktionsmöte har hållits med nya entreprenören och företrädare för LEKO 
tillsammans med ekonomi- och projektledare. Ett ytterligare möte har därefter hållits 
kring Sannabadets underhållsbehov där kommunchef, ekonomichef, ekonom, 
LEBO/LEKO-representanter och näringslivschef deltog. Det finns behov av underhålls- 
och investeringsplan för Sannabadet och vid det senaste mötet beslöts att 
uppföljning ska ske en gång per år samt att en utvecklingsdialog ska initieras kring 
Sannabadets utveckling och underhållsplan framöver. 

Buisiness Region Örebro 

Inom Business Region Örebro har en offertberedskapsdag genomförts för att rusta 
länets kommuner inför mark- och investeringsförfrågningar. BRO har också 
genomfört två dagar tillsammans med Business Sweden för att rusta BRO i 
investerings- och etableringsarbetet genom tydlig profilering och områden som ska 
lyftas fram när regionen marknadsförs externt vid mässor och dylika sammanhang. 
Samtliga länets kommuner har hemläxa i relation till detta arbete. 
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4 Ekonomiskrapport 
Helårsprognos enligt budget 

Kommunledning 

Helårsprognos enligt budget 

Kommunens budgeterade lönepott (6 075 tkr) beräknas användas fullt ut under året. 
Likaså är det med kommunens budget för planeringsreserv (1 500 tkr) och 
utvecklingsmedel (2 645 tkr), där beslut tagits och medlen är använda. 

Administrativa avdelningen 

Administrativa avdelningen som helhet beräknas hålla budgeten på helår. Det 
ekonomiska läget är ansträngt på grund av framförallt höga kostnader kring olika 
verksamhetssystem men prognosen är att det kan balanseras upp genom 
återhållsamhet på andra områden. Det finns dock inga marginaler kvar för oväntade 
kostnader vilket bör finnas med i arbetet under hösten. 

Ekonomiavdelningen 

Helårsprognos enligt budget 

Ekonomiavdelningen prognostiseras gå enligt budget. Överskott finns dock på 
Sydnärkes byggnadsnämnd som gäller återbetalat av drygt 100 tkr avseende 2017 års 
resultat. Prognosen har dock flera delar, där det bl.a. finns ett överskott som till 
största delen är hänförligt till inköpssamverkan om 120 tkr. Däremot finns ett 
underskott avseende konsultationer i samband med uppgradering av 
ekonomisystemet. 

Teknik- och serviceavdelningen 

Helårsprognos enligt budget 

Teknik och serviceavdelningen, exkluderat VA-verksamheten, redovisar ett utfall om 
58,3 % av budget i perioden. År 2017 hade avdelningen ett utfall på 58,7 % för 
samma period. Riktvärde för perioden är 58,4 %. Avdelningen som helhet ligger inom 
riktvärdet och prognosen är att budgeten hålls. Prognosen bygger på att 
investeringar försenas, vilket genererar mindre kapitalkostnader. Men också på 
grund av att personalkostnaderna genererar överskott då frånvaro/vakanser inte kan 
ersättas med vikarier i tillräcklig omfattning. Det är därför viktigt att planera för 
ytterligare reduceringar eller utökad budget inför kommande år. 

Överskott gällande kapitalkostnader beräknas till ca 900 tkr och beror på att vissa 
investeringsprojekt ej hinner påbörjas i år, som anslutningsväg mellan Lanna och 204 
(pågår miljö- och konsekvensbeskrivning) samt att planeringen för Fjugesta Södra 
påbörjas senare i höst. 

Dock prognostiserar ett underskott inom några andra områden. De stora posterna är 
livsmedel med ett underskott på ca 450 tkr och väghållning med ett underskott 
ca 500 tkr. Även belysning prognostiserar ett underskott med 150 tkr, då extra 
insatser gjorts för att laga och reparera belysningspunkter. 

Då del av driftbudgeten redovisar underskott görs åtgärder inom teknik- och service 
för att hålla nere kostnader. 



  2018-08-27 

 

27 

 

Personalavdelningen 

För personalavdelningen prognostiseras ett nollresultat. 

Näringslivs- och utvecklingsenheten 

Helårsprognos enligt budget 

Inga avvikelser gentemot budget med reservation för ny entreprenör på Sannabadet. 
Koncessionsupphandling och uppstart har medfört något höjda kostnader eftersom 
vissa grundfunktioner behövts åtgärdas i enlighet med avtalet. Prioritering har legat 
på vattentillförsel och god hygien genom fungerande rengöringsutrustning. Det 
återstår att se på vilket sätt den varma sommaren har påverkat behovet av rengöring 
och vattentillförsel. 

Ekonomiskt resultat 

  Budget Utfall 180731 Årsprognos Avvikelse 

Kommunledning 16 120 8 425 16 120 0 

Administrativa avdelningen 14 664 8 151 14 664 0 

Ekonomiavdelningen 20 188 11 152 20 188 0 

Teknik- och serviceavdelningen 28 537 16 372 28 537 0 

Personalavdelningen 8 469 3 162 8 469 0 

Näringsliv- och 
utvecklingsavdelningen 

2 523 1 609 2 523 0 

     

Summa 90 501 48 871 90 501 0 

Helårsprognos = överskott 600 tkr 

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter.VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 600 tkr, då 
kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre på grund av förseningar gällande 
investeringen på Vreta omvandlingsområde och Örebrovatten. 

  Budget Utfall 180731 Årsprognos Avvikelse 

VA-INGENJÖR 0 298 -600 600 

  

4.1 Investeringar 

Av den totala investeringsbudgeten på 25 209 tkr, har det per 180731 endast 
förbrukats 1 041 tkr. 

De främsta orsakerna är Asfaltsplan (14 779 tkr) där prognosen för helåret är att 
2 000 tkr kommer att förbrukas i år, detta då det är fördröjningar när det gäller Infart 
Lanna. En annan orsak är Infart Södra Fjugesta (6 170 tkr) där prognosen är att 
2 000 tkr kommer att gå åt för helåret,. Båda investeringarna skjuts över till nästa år. 
Totalt prognostiseras en avvikelse med 17 962 tkr och gör att kapitalkostnaderna blir 



  2018-08-27 

 

28 

 

lägre i år. 

  

Investeringar 

Investeringar Budget Utfall 180731 Prognos Avvikelse 

Fordon fordonsförvaltningen 250 35 250 0 

Lekutrustning, tekn avd 200 0 200 0 

ÅC tak/mark 0 27 27 -27 

Städmaskin 100 46 100 0 

Oförutsedda inv.utgifter 1 660 0 400 1 260 

Industri och expl mark 600 36,7 600 0 

Köksutrustning 400 0 400 0 

Invent ombyggn kommunhus 150 187 300 -150 

Asfaltplan 14 779 635 2000 12 779 

Kvistbro omvandlingsomr 0 70 70 -70 

Infra Södra Fjugesta 6 170 0 2000 4 170 

Kanalisation/fiber kommun 900 5 900 0 

 25 209 1 042 7 247 17 962 

Va-investeringar  

Av den totala investeringsbudgeten (36 715 tkr) har det per 180731 förbrukats 
2 283 tkr. 

Den främsta orsaken är att investeringen gällande Örebro Vatten och Vreta omv.omv 
ligger lågt och där prognosen för helåret är 13 000 tkr och resterande del skjuts fram 
till nästa år. Detta på grund av fördröjd byggstart. Totalt prognostiseras en avvikelse 
med 18 430 tkr och gör att kapitalkostnaderna blir lägre i år 

Investering Budget Utfall 180731 Prognos Avvikelse 

VA-SANERINGAR 2 600 354 2 600 0 

AVLOPPSRENINGSVERK FJA 2 000 222 2 000 0 

KVISTBRO OMVANDLINGSOMR 0 63 63 -63 

VATTENTORNET 815 0 0 815 

ÖREBRO VATTEN 20 000 1 548 10 000 10 000 

VRETA 2:2 BEST VA 0 62 62 -62 

VA SÖDRA FJUGESTA 560 0 560 0 

DAGVATTENRENING N FJUGEST 2 740 0  2 740 

VA Vretavägen omv.omr 6 000 35 3 000 3 000 

VA HIDINGEBRO 2 000 0  2 000 
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Investering Budget Utfall 180731 Prognos Avvikelse 

 36 715 2 283 18 285 18 430 
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Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 2 som innehåller en beskrivning 
över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomiskt prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 4 mål helt och 2 delvis vilket ger en måluppfyllelse 
på 66,6 %. 
Av de 22 beslutade indikatorerna uppnås 14 helt, 7 delvis och 1 inte alls vilket ger en 
indikatoruppfyllelse på 63,6 %. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall enligt budget för 2018.
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Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2- 2018.
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Tjänsteskrivelse 2018-09-04 1 (1)

Dnr: KS 18-689

   

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2018 för Lekebergs 
kommun

Ärendebeskrivning
Kommunens delårsrapport tillika prognosrapport 2 innehåller en beskrivning och 
sammanfattning över utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2018. 

En sammanfattning över dom viktigaste händelserna, uppföljning och prognos för 
kommunens mål samt nuläge och prognos för ekonomin.   

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2018 ut som följer:
• 2 mål uppnås 
• 3 uppnås delvis 
• 1 uppnås inte 
Det ger en måluppfyllelse på 33 %, vilket är en god förbättring jämfört med 
prognosrapport 1.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 20 399 tkr 
per den sista juli 2018. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 2 390 
tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 13 917 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 16 307 tkr. Anledningen till att 
helårsresultatet förväntas bli bättre än budgeterat resultat beror bland annat på att 
skatter och bidrag redovisar ett överskott, vilket främst har sin grund i förändrad 
prognostiserad skattekraft. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 413 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsrapport 2018

LEKEBERGS KOMMUN
Martin Willén Anna Bilock Gustav Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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1 Inledning
Lekebergs kommun styrs av alliansen bestående av Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet (18 mandat av 35 mandat). Posten 
som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd innehas av Centerpartiet 
som företräds av Wendla Thorstensson.

Lekebergs kommun var den sista juli 8 014 invånare. Det är otroligt glädjande, men 
leder också till nya behov och större krav på kommunens alla verksamheter.

Denna prognosrapport följer kommunens styrmodell "MER-styrning" (mål-, ekonomi- 
och resultatstyrning). Styrmodellen innebär ett större fokus på de övergripande 
målen och uppföljning av desamma. Kommunfullmäktiges beslutade övergripande 
mål ligger till grund för nämndernas MER-planer, där de har egna nedbrutna mål. 
Prognosrapporten/delårsbokslutet innehåller en tydlig rapport kring statusen i 
verksamheterna, kring måluppfyllelsen och ekonomin i kommunen.

1.1 Mål
Måluppfyllelse

För 2018 beslutade kommunfullmäktige om 6 övergripande mål för kommunens 
verksamheter med 21 tillhörande indikatorer och målvärden för dessa.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål på helår 2018 ut som följer:

 2 mål uppnås helt
 3  mål uppnås delvis
 1  mål uppnås inte

Detta ger en måluppfyllelse på 33%, vilket är en god förbättring jämfört med 
prognosrapport 1 2018 då måluppfyllelsen var 0%.

Den största förändringen sedan prognosrapport 1 är att målen "Lekebergs kommun 
erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov" och "Lekebergs kommun 
erbjuder goda förutsättningar för företagande, socialt företagande och 
företagsetableringar" har gått från att uppnås delvis till att uppnås helt. Indikatorn 
"Väntetid för beslut om försörjningsstöd i dagar" har en förbättring skett från 21 
dagar till 16 dagar. Detta beror på fel antal dagar var inrapporterade för prognos 1. 
Vidare har indikatorn "Sjukfrånvaro" gått från att uppnås delvis till att uppnås helt då 
sjukfrånvaron har minskat från 7,86% till 6,97%. En försämring har skett gällande 
"Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen" där indikatorn har gått från 
att uppnås delvis till att inte uppnås alls. Förklaringarna till detta är flera, bland annat 
fler elever som har studiesvårigheter av många olika slag och det avspeglar sig i 
studieresultaten. Ständiga lärarbyten har också påverkat resultaten. Det är även 
relativt stora variationer mellan årskullarna. Årets resultat är lägre men ligger något 
över snittet för länet.
Prognosen att Lekebergs kommun inte når målet "Lekebergs kommun minskar sin 
miljöpåverkan" kvarstår, samma bedömning som i prognos 1.
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Indikatorer

Totalt sett ser prognosen för de 21 beslutade indikatorerna på helår 2018 ut som 
följer:

 15 indikatorer uppnås helt
 3 indikatorer uppnås delvis
 3 indikatorer uppnås inte

Detta ger en måluppfyllelse på 72 %, vilket är en förbättring jämfört med prognos 1 
då siffran låg på 48 %.
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1.2 Ekonomi
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2018. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. juli månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 18:27, daterad 2018-
08-16, är grunden i finansieringsbedömningen.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 20 399 tkr 
per den sista juli 2018. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 
2 390 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 13 917 tkr. 
Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 16 307 tkr.

Viktigt att notera är att skillnaden mellan periodens resultat och årets 
prognostiserade resultat baserar sig på bland annat att antagandena i prognosen för 
Kommunstyrelsen stämmer avseende förbrukning av bland annat oförutsett, 
utvecklingsmedlen samt att semesterlöneskuldsutvecklingen följer tidigare år.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 413 tkr. Där det 
största underskottet kommer från Socialnämnden.

Posten ”övrigt” i resultaträkningen redovisar ett budgetunderskott om 2 528 tkr och 
det har främst sin förklaring i en ökad pensionsskuldsförändring enligt KPAs senaste 
prognos om ca 3 500 tkr som delvis vägs upp av bland annat ett överskott från 
kommunens arbetsgivaravgifter.

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget om 8 846 tkr, vilket 
har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt och 
fastighetsavgift) samt överskott avseende de sk "Välfärdsmiljarderna". Finansnettot 
förväntas redovisa ett resultat i nivå med budget.
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2 MER-styrning
Den av kommunfullmäktige beslutade styrmodell för Lekebergs kommun benämns, 
MER-styrning (Mål, Ekonomi och Resultat). Syftet med den modellen är att genom 
fokusering på mål och uppföljning utnyttja kommunens resurser effektivt och 
tillhandahålla tjänster med hög kvalitet.

Styrningen i Lekebergs kommun utgår från kommunens långsiktiga vision samt vid 
varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den 
kommunala verksamheten.

Med hjälp av kommunfullmäktiges mål och de ekonomiska ramarna som fastställs i 
kommunens MER-plan (mål, ekonomi och resultat) styrs kommunen. I Lekebergs 
kommun är det målen som styr och ekonomin ett medel för att uppnå målen.

Lekebergs kommuns styrmodell bygger på fyra olika nivåer. De fyra nivåerna är 
vision, kommunfullmäktiges mål och indikatorer, nämndmål och aktiviteter.

Högsta nivån är visionen som pekar ut riktningen för kommunen och alla mål som 
kommunen sätter är i syfte att nå visionen. Visionen kompletteras med olika 
program, planer och policyer.

Kommunfullmäktiges mål antas i samband med kommunens MER-plan. 
Kommunfullmäktiges mål är övergripande och löper över flera år, tex en 
mandatperiod, med mindre revideringar. Kommunfullmäktige beslutar också om 
indikatorer med målvärden som sedan är grunden för uppföljningen. 
Kommunfullmäktiges mål ska bygga på kommunens vision och de policyer och 
program som kommunfullmäktige antagit.

Alla kommunens nämnder fattar beslut om sina nämndmål i samband med 
nämndens MER-plan. Alla nämndmål ska ha indikatorer som är mätbara, 
uppföljningsbara och helst jämförbara. Det ska finnas indikatorer som visar ett nu 
läge samt målvärde som ska uppnås kommande år, ett nämndmål kan ha flera 
indikatorer.

Varje nämnd följer upp sina nämndmål tre gånger om året, två gånger under 
pågående verksamhetsår och en gång verksamhetsberättelserna för respektive 
nämnd.
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Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Kommunfullmäktiges mål 
uppnås

 Mer än hälften av indikatorer prognostiserade uppnådda eller delvis 
uppnådda = Kommunfullmäktiges mål uppnås delvis

 Mer än hälften av indikatorer prognostiseras att inte uppnås eller saknar 
värde = Kommunfullmäktiges mål uppnås ej.

 

2.1 Attraktiv kommun 

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

Kommunfullmä
ktiges mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

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

46% 46% Öka från 
50%

Lekebergs 
kommun gör 
det enkelt för 
sina med-
borgare att bo i 
Lekeberg

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

80% 80% Öka från 
70%

Värde medarbetarundersökningen 
(medel)

3,59 3,59 Öka från 4

Sjukfrånvaro 6,97% 6,97% Minska 
från 7%

Nämnderna och styrelsen håller sin 
budgetram

189 746 t
kr

-3413 tkr 0 tkr

Kommunens ekonomiska resultat i 
genomsnitt under en treårsperiod

7,7% 5,1% 2%

Årets investeringar och amorteringar 
finansieras av egna medel.

100% 100% 100%

Verksamhetens nettokostnad ska 
understiga 100 procent av skatter 
och bidrag.

Ja Ja Ja

Färdigställda bostäder i småhus 
under året

5,7 5,7 Inte 
minska 
från 4,6

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus 
under året

6,1 6,1 Öka från 0

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas 
på ett hållbart 
sätt

Invånarantalet 8 014 8 000 Öka från 0



9

Kommunfullmä
ktiges mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

Miljödiplomering av Lekebergs 
kommun

Nej Nej Ja

2.2 Barn och unga 

I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd och den utbildning de 
behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och 
utveckla sin fulla potential.

Kommunfullmä
ktiges mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen

74,47% 74,47% öka från 
92,2%

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
ett yrkesprogram

82,98% 82,98% öka från 
92,2%

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till 
universitet och högskola inom 3 år,

46% 46% Öka från 
46%

Lekebergs 
kommun ger 
barn och unga 
möjligheter att 
utvecklas 
optimalt utifrån 
sina 
förutsättningar

Ungdomar som studerar på 
högskola/universitet 3 år efter 
fullföljd gymnasieutbildning

30% 30% Öka från 
27,7%

2.3 Trygghet 

I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende 
och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas 
med respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg.

Kommunfullmä
ktiges mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst

95% 95% Bibehålla 
95%

Andelen brukare på särskilt boende 
som är ganska/mycket nöjda med 
sitt särskilda boende

85,5% 90% Bibehålla 
85,5%

Lekebergs 
kommun 
erbjuder en 
trygg och god 
omsorg för alla 
utifrån behov

Väntetid för beslut om 
försörjningsstöd i dagar

16 dagar 16 minska 
från 17
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2.4 Näringsliv 

Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna 
inspireras och stimulera till entreprenörskap och där näringsliv, 
föreningsliv, och offentliga verksamheter arbetar tillsammans.

Kommunfullmäktig
es mål Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Företagens bedömning av 
kommunens service

76 81 öka från 81Lekebergs kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
företagande, socialt 
företagande och 
företagsetablering.

Ranking av kommunens 
företagsklimat (svenskt näringsliv)

26 25 25
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3 Verksamhetsberättelse
Kommunstyrelsen

Lekebergs kommuns tillväxt är fortsatt hög. Befolkningen växer, bostäder byggs, 
sysselsättningen är hög och företagsklimatet i kommunen gott. Verksamheten inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde visar för årets första sju månader ett bra resultat. 
Måluppfyllelsen bedöms bli hög och ekonomin i balans vid årets slut. Vid 
uppföljningen av de uppdrag som kommunstyrelsen beslutat framkommer att ett 
stort antal av dessa uppdrag är genomförda eller pågående. Bland de uppdrag som 
ännu ej har påbörjats återfinns några uppdrag som avvaktar andra formella processer 
samt uppdrag som kräver ytterligare förtydligande för att kunna genomföras. Ett 
arbete med sådant förtydligande pågår.

Samtidigt som kommunen växer, växer även den kommunala organisationen och de 
behov av stöd från kommungemensamma stödfunktioner som detta medför. 
Kommunstyrelseförvaltningen har för närvarande många uppdrag, varav några större 
som kräver extra mycket resurser. Detta leder både till ökat behov av prioriteringar 
och till ökade behov av interna och externa kommunikationsinsatser vad gäller 
pågående och väntande uppdrag. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för 
verksamheter där behov finns av att tydliggöra ambitionsnivåer och inriktning. För 
några verksamheter, Arbetsmarknad och integration samt Näringsliv och utveckling 
kommer under hösten arbeten påbörjas med att ta fram policyprogram som klargör 
detta.

Vid delårsrapport 1 nämndes att några verksamheter inom 
kommunstyrelseförvaltningen hade flaggat för ett högre resursutnyttjande än 
budgeterat. Ett arbete med att vidta åtgärder för att nå ett balanserat resultat för 
förvaltningen har startats och förhoppningarna är goda att åtgärderna ska få resultat. 
Prognosen för kommunstyrelsen för hela 2018 är att ekonomin kommer vara 
balanserad.

Socialnämnden 

Under året har de främsta fokusområdena varit rekrytering av ny socialchef, 
välfärdsteknologi och kompetensförsörjning. Förhoppningen är att en ny socialchef 
ska vara på plats till årsskiftet. En ny enhetschef på HSL har anställts och påbörjar sin 
anställning senare under hösten. De stora fokusområdena inom förvaltningen är just 
nu bl.a. arbetet med välfärdsteknologi och här finns möjlighet att rekvirera statliga 
medel vilket kommer göras.

Ett annat fokusområde som förvaltningen arbetar med är en handlingsplan för 
kompetensförsörjning som också ska vara färdigställd till sista december.

Arbetet med att få ner sjuktalen har gett resultat. Socialförvaltningens totala 
sjukfrånvaro tom juni uppgår till 7,36 % och beräknas sjunka ytterligare till årsskiftet. 
Ett samarbete med kommunens rehabsamordnare pågår för att stötta 
långtidssjukskrivna och deltidssjukskrivna medarbetare. Fokus på detta ingår även i 
arbetsplatsträffarna i de olika verksamheterna.

Inom äldreboende så har beläggningen varit hög på båda boendena. 
Betalningsansvar för utskrivningsklara patienter har undvikits helt. Linden har sett 
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över samtliga scheman och målet är att delar av Lindens medarbetare i slutet av året 
kommer att arbeta med önskescheman. Ett boenderåd med representanter från 
hyresgästerna och medarbetarna har skapats och planerar att ha sitt första möte 
efter semesterperioden. Språkpraktik i samarbete med AMI genomförs med goda 
resultat i form av extratjänster. Vidare har anhörigkonsulent utvecklat ett gott 
samarbete med anhörigambassadörer från Linden, Oxelgården och LSS-
verksamheterna.

Vad gäller hemtjänsten kommer ett nytt planeringssystem tas i bruk under hösten.

Antal brukare som har fler än 100 besök per månad - 4 st (111 - 162 besök)

Antal hemtjänsttimmar per månad: april 2515, maj 2634, juni 2425.

Inom LSS-verksamheten pågår ett arbete med "bostadskarriär" tillsammans med 
LEBO för att stimulera till ett eget boende i ett ordinärt hyreshus. Att skapa 
meningsfulla och individuellt anpassade aktiviteter är ett ständigt pågående arbete 
vilket underlättas av att Socialförvaltningen har köpt in en ny minibuss som 
levererades under sommaren. Den dagliga verksamheten "Återbruket" har fått 
många skänkta saker via återvinningscentralen och har ett stort arbete med att 
hantera flödet. En ledig lägenhet finns i dagsläget på gruppbostaden.

Ett viktigt samarbete pågår mellan AMI - IFO - Socialpsykiatrin och KUB för att skapa 
individuella stödinsatser till enskilda individer. I nuläget har 35 individer insatser.

Inom IFO har fokus varit att börja jobba med de ungdomar med uppehållstillstånd 
som fyller 21 år och där staten inte längre betalar deras boendekostnader eller 
försörjningsstöd. Avdelningen har också beviljats utvecklingsmedel från kommunens 
centrala pott för att börja jobba med förebyggande åtgärder för barn och unga.

Inom samtliga enheter har olika typer av kompetenshöjande insatser utförts och 
gemensamt för de flesta är en webbaserad utbildning avseende palliativ vård. 

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsförvaltningen har det första halvåret 2018 varit under 
omfattande förändring på grund av att 5 av 12 chefer slutat. En tillfällig 
ledningsorganisation har jobbat intensivt med att hålla i det löpande arbetet i 
verksamheterna både vad gäller ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. När höstterminen 
startar så har samtliga vakanta chefstjänster tillsatts.

Under våren har man ägnat mycket tid till följande:

 Rekrytering och introduktion av nyanställda, bl.a. i ledningsorganisationen.
 Implementering av den nya skolskjutsorganisationen samt arbete för att göra 

den kostnadseffektiv.
 Hanterat vikariebehov utifrån korttids sjukfrånvaro i verksamheterna.
 Ansökningar och redovisningar av statliga bidrag.
 Löneöversynsarbete.
 Starten av GDPR-projektet.
 Ombyggnation av biblioteket.
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Barnantalet har ökat i kommunen under våren men i och med att man öppnar 
förskolan Äppelblomman till hösten klarar man av att ta emot alla barn som står i kö.

Man arbetar i förskolan med att förtydliga förskolans uppdrag utifrån skolverkets 
förslag till reviderad läroplan, där begreppet undervisning och förskollärarens ansvar 
förtydligas.

Skolorna redovisar ett väl fungerande arbete vad gäller undervisning och 
utvecklingsarbete. Svårigheter under läsåret har varit bristande kontinuitet inom 
elevhälsan, lärarbyten och chefsbyten.

Hidinge skola har varit utan ordinarie rektor under vårterminen 2018 och för att få 
verksamheten att fungera har en lärare varit tillförordnad rektor på deltid med stöd 
från förvaltningschefen och rektorskollegor. Lekeberg 4-6, Tulpanen samt 
Mullhyttans skola har haft ordinarie rektorer på plats och personalen på skolorna i 
Fjugesta har under våren involverats i förslaget om en ny- och ombyggnation av 
Lekebergsskolan F-6 och 7-9.

Den gemensamma elevhälsan har diskuterats. På grund av att flera personer har 
slutat och bytts ut så har kontinuiteten i arbetet påverkats negativt. Det 
övergripande verksamhetsansvaret för den samlade elevhälsan ligger på 
rektorstjänsten på Mullhyttans skola. I den samlade elevhälsan ingår skolläkare, 
psykolog, kurator, två skolsköterskor och specialpedagog i grundskolan.

Beträffande SFI så har bidragen från staten minskat vilket innebar att man tog bort 
0,75 årsarbetare vid årsskiftet. Tack vare att man kunnat digitalisera verksamheten, 
så har man lyckats öka elevintaget och minskat köerna trots att söktrycket ökat. 
Investering i Ipads och ett bättre utnyttjade av vår lokal på AMI har varit en 
bidragande orsak till detta.

Kultur- och fritidsavdelningens sommarlovsprogram har fungerat bra och 
feriepraktiserande dansare bjöd i juni på en dansföreställning på torget i Fjugesta och 
vid Sannabadet. Sommarens varma väder medförde en del utmaningar vid 
kommunens badplatser. Extra städning, tömning av sopor samt parkeringsvärdar vid 
Lanna badgruva blev nödvändiga åtgärder.

Skolskjutsverksamheten har fungerat bra under vårterminen men uppvisar ett 
förväntat underskott. Det pågår ett ständigt arbete att försöka effektivisera 
skolskjutsverksamheten och minska antalet fordon. Planeringen inför hösten är i full 
gång och antalet fordon kommer att kunna minskas, detta kommer att innebära 
effektiveringsvinster.

Sydnärkes IT nämnd

Sydnärkes IT-förvaltning fortsätter att fokusera på aktiviteter för att skapa en 
verksamhetsorienterad förvaltning för samtliga ingående medlemskommuner.

Avvecklingen av Novell för administrativ personal är i princip slutfört med gott 
resultat. Utrullningen av den nya Sydnärkeplattformen och Windows 10 går enligt 
plan, där införandet av Windows 10 kraftigt minskar antalet ärenden till 
förvaltningens support.
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Under perioden har förvaltningen installerat nytt trådlöst nätverk inom 
Bildningsförvaltningen i Hallsberg omfattande 255 nya accesspunkter och 13 nya 
switchar. En nulägesbeskrivning över datanätverken inom Sydnärke pågår i syfte att 
förbättra funktion, prestanda, kapacitet, täckning, säkerhet och stabilitet.

Förvaltningen har upprättat nödvändiga register och infört en process för 
säkerhetsincidenter i enlighet med GDPR. En plan för intern kontroll har upprättats 
och en första uppföljning genomförts. Ett nytt licensavtal med Microsoft har 
tecknats.

Under perioden har ytterligare rekryteringar genomförts, främst för att täcka 
vakanser. En strategisk översyn gällande framtida optimalt resursutnyttjande och 
kompetenskartläggning kommer att genomföras under hösten.
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4 Verksamheternas ekonomiska resultat
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens helårsprognos beräknas enligt budget. Kommunens budget för 
planeringsreserv (1 500 tkr) och utvecklingsmedel (2 645 tkr) beräknas användas fullt 
ut, då beslut tagits om att förbruka dessa.

De största avvikelserna finns inom Teknik och serviceavdelningen som dock 
prognostiserar gå enligt budget.  Men det finns både överskott och underskott inom 
avdelningen. Överskott gällande kapitalkostnader beräknas till ca 900 tkr och beror 
på att vissa investeringsprojekt inte hinner påbörjas i år, som anslutningsväg mellan 
Lanna och 204 samt att planeringen för Fjugesta Södra påbörjas senare i höst. 
Överskott prognostiseras också när det gäller personalkostnaderna då 
frånvaro/vakanser inte kan ersättas med vikarier i tillräcklig omfattning. Underskott 
prognostiseras inom några andra områden. De stora posterna är livsmedel med ett 
underskott på ca 450 tkr och väghållning med ett underskott ca 500 tkr. Även 
belysning prognostiserar ett underskott med 150 tkr, då extra insatser gjorts för att 
laga och reparera belysningspunkter. Då del av driftbudgeten redovisar underskott 
görs åtgärder inom teknik- och service för att hålla nere kostnader.

 Kommunstyrelsen Budget Utfall 180731 Årsprognos Avvikelse

Kommunledning 16 120 8 425 16 120 0

Administrativa avdelningen 14 664 8 151 14 664 0

Ekonomiavdelningen 20 188 11 152 20 188 0

Teknik- och serviceavdelningen 28 537 16 372 28 537 0

Personalavdelningen 8 469 3 162 8 469 0

Näringsliv- och utvecklingsavdelningen 2 523 1 609 2 523 0

Summa 90 501 48 871 90 501 0

 VA-verksamheten

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 600 tkr, då 
kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre på grund av förseningar gällande 
investeringen på Vreta omvandlingsområde och Örebrovatten.

 Va- Verksamheten Budget Utfall 180731 Årsprognos Avvikelse

VA-INGENJÖR 0 298 -600 600

Socialnämnden

Socialnämndens resultat per 31/7 uppgår till ca - 2 300 tkr. Helårsprognosen visar ett 
underskott på lite drygt 3 000 tkr för 2018. Den främsta anledningen till underskottet 
är ett nytt assistansärende LSS och Individ- och familjeomsorg. Inom den 
gemensamma ledningsadministrationen finns ett överskott med anledning av 
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vakanta chefstjänster och verksamhetsutvecklare under året. Här finns också en 
planeringsreserv som är orörd och ska täcka upp del av nämnda underskott. 
Bostadsanpassningen har en budget i balans vid delåret vilket beräknas hålla året ut. 
Förvaltningen har sett över riktlinjerna under året och det är en anledning till att 
tidigare års underskott nu minskat.

Underskottet inom LSS beror huvudsakligen på ett assistansärende som 
Försäkringskassan fakturerat fel kommun för sedan 2015 som nu fakturerats 
retroaktivt.

Överskott inom socialpsykiatrin på personalkostnader med anledning av vakanser 
och lönebidrag.

Nattenheten har ett underskott som blir svårt att ta igen i år. Detta beror till stor del 
på att det varit ont om timvikarier och medarbetarna har ersatt varandra vid frånvaro 
vilket medför höga kostnader.

Den stora avvikelsen är inom IFO och LSS barn och unga.

När det gäller barn och unga har resultatet försämrats avsevärt både vad gäller LSS 
och övriga verksamheter inom individ- och familjeomsorg där underskottet beräknas 
uppgå till drygt 3 370 tkr. Som ett exempel visar prognosen att kostnaden för 
familjehemsvård har ökat med 67 % under en femårsperiod. Flera verksamheters 
budgetar är redan förbrukade efter första halvåret. Det går att peka på några olika 
faktorer som har bidragit till detta. Strukturella förändringar kan vara en bidragande 
orsak. Kommunen växer och det flyttar in nya barnfamiljer till kommunen. Inom 
vuxenenheten beräknas istället ett överskott på ca 370 tkr.

Socialnämnden Budget Utfall 180731 Årsprognos Avvikelse

Gemensamt inkl. nämnd 11 414 6 058 10 407 1 007

LSS vuxna 33 585 20 876 34 645 -1 060

Socialpsykiatri 3 260 1 665 3 070 190

Hemtjänsten 19 925 11 428 19 925 0

HSL och nattenheten 22 178 13 019 22 358 -180

Särskilt boende 36 990 21 175 36 990 0

Ifo/LSS barn o unga 28 378 18 950 31 378 -3 000

Summa 155 730 93 171 158 773 -3 043

Kultur- och bildningsnämnden

Vid delåret visar Kultur- och bildningsnämnden ett resultat motsvarande ett 
överskott om 843 tkr mot budget. Helårsprognosen visar dock ett underskott om 
970 tkr mot budget. Orsakerna till det prognostiserade underskottet är bland annat 
ökade kostnader för skolskjutsarna och för hög bemanning i grundskolan mot budget.

Med ett tilläggsanslag om 2 000 tkr beräknas den gemensamma verksamheten ge ett 
plusresultat om 3 026 tkr vid årets slut, enligt prognosen. Minskade lönekostnader 
pga vakanta chefstjänster under våren har också bidragit till överskottet. Överskottet 
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och tilläggsanslaget skall täcka de ökade kostnaderna inom förskola och skola som 
uppstått med anledning av att det blir fler barn och elever i verksamheterna. 
Överskott skall även täcka del av underskottet för skolskjutsar.

Förskolan förväntas göra ett underskott om 169 tkr mot budget för år 2018. 
Underskottet kan förklaras med ökade lönekostnaderna för kökstjänster, på grund av 
att man budgeterat för lönebidragsanställningar men ej haft möjlighet att anställa 
personal med lönebidrag.

Grundskolan har vid delårsskiftet ett överskott motsvarande 986 tkr. Vid årsskiftet 
visar dock prognosen ett underskott om 427 tkr mot budget.

Tack vare den riktade förstärkningen till Tulpanens skola räknar man med att hålla 
budgeten i balans för Tulpanens enheter och vid året slut även visa på att överskott. 
Även Lekebergsskolan 4-6 samt särskolan prognostiserar ett överskott vid årsskiftet. 
Vakanser inom elevhälsan i grundskolan under första delen av året samt att ett nytt 
avtal med en skolläkare som är billigare än tidigare har bidragit till överskott för den 
samlade elevhälsan. Till hösten är de vakanta tjänsterna nu tillsatta.

Underskottet för grundskolan beror till viss del på en för hög bemanning mot budget 
på Hidinge skola första halvåret. En vakant tjänst har dragits in inför hösten för att 
minska det prognostiserade underskottet som förväntas uppgå till 750 tkr. 
Lekebergsskolan 7-9 prognostiserar också ett underskott för undervisningen och 
skolfritidsledare på grund av att effektiviseringskravet i årets budget inte verkställts 
förrän en bit in på terminen. En minskning av personalstyrkan och mer samverkan 
skall minska underskottet men det kommer inte motsvara hela underskottet på 
400 tkr.

Gymnasieskolan har vid delåret ett överskott om 741 tkr mot budget men 
prognostiserar ett underskott om 400 tkr vid årsskiftet, vilket beror på att köp av 
utbildningsplatser beräknas bli dyrare än vad som budgeterats.

Kultur- och fritidsavdelningen beräknar att kunna hålla budgeten för 2018. En 
osäkerhetsfaktor är kostnaden för skötseln av badplatser under den varma 
sommaren.

Kultur- och bildningsnämnden Budget Utfall 180731 Årsprognos Avvikelse

Gemensam verksamhet 17 951 9 654 14 925 3026

Förskola 53 263 31 207 53 432 -169

Grundskola 86 693 49 585 87 120 -427

Skolskjutsar grundskolan 6 500 5 936 9 500 -3000

Gymnasieskola 27 717 15 427 28 117 -400

Vuxenutbildning 866 829 866 0

Kultur- och fritidsverksamhet 8 221 3 893 8 221 0

Summa 201 211 116 531 202 181 -970
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 Sydnärkes IT-nämnd

Nämnden prognostiserar ett underskott med 1 150 tkr på helåret. Denna prognos är i 
linje med den som föredrogs i prognos 1-18. De kostnader som nämnden 
prognostiseras att överskrida är Licenskostnader Microsoft 500 tkr, då revision gjorts 
gällande dessa och tillkommit. Kostnader för Redundans mellan serverhallarna i 
Lekeberg och Askersund medför en driftskostnad om 200 tkr, dvs att serverhallarna 
täcker upp för varandra vid eventuell händelse. Ökade kapitalkostnader med 450 tkr 
då investeringar på gemensam plattform prognostiseras bli dyrare 2 700 tkr 
(helårseffekt på kapitalkostnader 2019 blir 900 tkr) Personalkostnader prognostiseras 
gå med överskott, men motsvarande underskott finns på tjänsteköp då konsulter 
köps in för att ersätta vakanser inom personal. Resultatet per 31 juli visar ett 
överskott med 336 105 tkr. Detta överskott handlar främst om att 
kapitalkostnaderna är låga i perioden, då investeringar för första halvåret ej är 
aktualiserade.

Sydnärkes IT-nämnd Budget Utfall 180731 Årsprognos Avvikelse

Driftbidrag och övriga intäkter -28 128 -16 410 -28 128 0

Personalkostnader 11 605 5 428 9 800 1 805

Utrustning/Tjänsteköp 1 419 2 176 3 224 -1 805

Datakommunikation 1 760 939 1 960 -200

Licenser och serviceavtal 4 000 3 055 4 500 - 500

Resor, kurser, tele och hyra 723 475 723 0

Kapitalkostnader 8 621 4 098 9 071 -450

Summa 0 -239 1 150 -1 150
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5 Kommunens bolag

5.1 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.

5.1.1 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 MER-planen ska uppfyllas. Bolagen har därmed med 
sina verksamheter bidra till bland annat:

Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt.

 Nyproduktion förbereds på flera tomter inom kommunen.

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

 Genom att skapa attraktiva bostäder och bra offentliga miljöer.

Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan.

 Inom LeBo och LeKo pågår ett kontinuerligt arbete för ekologiska och 
ekonomiskt hållbara lösningar, genom underhåll och investeringar i 
fastigheterna samt utbildning av personal.

 LeBo och LeKo planerar att bli miljöcertifierade år 2019.

5.1.2 Ekonomiskt resultat

Resultatet för Holdingbolag koncernen uppgår till 12,7 (4,3) 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 
borgensavgiften för jan-juli 2018 uppgår till 0,4 mkr och kommer att erläggas till 
kommunen under december månad. Avkastningen på eget kapital per 2018-07-31 är 
20,1 procent. Avkastningskravet har därmed uppnåtts.
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RESULTATRÄKNING – Lekebergs Kommunala Holding AB 2018-07-31 2017-07-31

Netto omsättning 47 644 tkr 42 000 tkr

Övriga rörelseintäkter 1 069 tkr 1 000 tkr

SUMMA INTÄKTER 48 713 tkr 43 000 tkr

Fastighetskostnader -17 663 tkr -21 958 tkr

Övriga externa kostnader -1 237 tkr -1 287 tkr

Personalkostnader -3 686 tkr -3 450 tkr

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -10 464 tkr -8 738 tkr

SUMMA KOSTNADER -33 050 tkr -35 433 tkr

RÖRELSERESULTAT 15 663 tkr 7 567 tkr

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 72 tkr 28 tkr

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 030 tkr -3 249 tkr

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 12 705 tkr 4 346 tkr

BALANSRÄKNING - Lekebergs Kommunala Holding AB 2018-07-31 2017-07-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 531 588 tkr 416 733 tkr

Inventarier, verktyg och installationer 2 526 tkr 2 731 tkr

Pågående nyanläggningar och förskott 6 331 tkr 127 522 tkr

Summa materiella anläggningstillgångar 540 445 tkr 546 986 tkr

Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 tkr 40 tkr

Summa finansiella anläggningstillgångar 40 tkr 40 tkr

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 540 485 tkr 547 026 tkr

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 87 tkr 100 tkr

Summa varulager m.m. 87 tkr 100 tkr

Kundfordringar 2 834 tkr 651 tkr

Aktuella skattefordringar

Övriga fordringar 1 227 tkr 61 tkr

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 194 tkr 1 192 tkr

Summa kortfristiga fordringar 5 255 tkr 1 904 tkr

Kassa och bank 23 702 tkr 11 200 tkr

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 29 044 tkr 13 204 tkr

SUMMA TILLGÅNGAR 569 529 tkr 560 230 tkr
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BALANSRÄKNING - Lekebergs Kommunala Holding AB 2018-07-31 2017-07-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 100 tkr 100 tkr

Summa bundet eget kapital 100 tkr 100 tkr

Balanserat resultat 11 301 tkr 14 543 tkr

Delårsresultat 12 705 tkr 4 346 tkr

Summa fritt eget kapital 24 006 tkr 18 889 tkr

SUMMA EGET KAPITAL 24 106 tkr 18 989 tkr

Avsättningar 10 032 tkr 1 340 tkr

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 12 134 tkr

Skulder till kreditinstitut 493 500 tkr 507 546 tkr

Övriga skulder 8 400 tkr 8 400 tkr

Summa långfristiga skulder 514 034 tkr 515 946 tkr

Kortfristiga skulder 5 245 tkr 519 tkr

Kortfristig del långfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 079 tkr 5 903 tkr

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 033 tkr 17 533 tkr

Summa kortfristiga skulder 21 357 tkr 23 955 tkr

SUMMA SKULDER 545 423 tkr 541 241 tkr

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 569 529 tkr 560 230 tkr

 

5.2 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).

5.2.1 Måluppfyllelse

Mål 1 - ”Vi är den tydliga marknadsledaren och uppfattas som proaktiv och den som 
skapar de bästa boendena och ger trygghet för våra hyresgäster”.

Mål 2 - ”Vi har lönsam tillväxt och levererar kundnytta med hög effektivitet och 
kvalité”.

Mål 3 - ”Vi är en eftertraktad arbetsgivare, har coachande ledare samt engagerade 
medarbetare med rätt kompetens”.

Mål 4 - ”Utifrån våra hyresgästers behov ska vi kontinuerligt utveckla nya och 
befintliga tjänster utifrån miljö- och hållbarhetsperspektivet”.
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Mål Indikator Utfall Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

1 Omflyttning 16 % 15 % 12 % 10 %

1 Uthyrningsgrad 98,3 % 99 % 99 % 99 %

2 Driftkostnader (kr/kvm) 408 kr/kvm *) 400 kr/kvm 400 
kr/kvm

400 kr/kvm

2 Hyresgästenkät 4,07 *) 4,1 4,2 4,3

3 "Pulsen" 8,88 *) 8,9 9 9,1

4 Minskad energiförbrukning 
(KWh/kvm)Miljöcertifiering

128 KWh/kvm 
*)

125 
KWh/kvm

123 
KWh/kvm

120 
KWh/kvm

4 Miljöcertifiering Nej *) Nej Ja Ja

*) Avser utfall 2017-12-31. Ny avstämning kommer ske 2018-12-31.

5.2.2 Ekonomiskt resultat

Bolaget förvaltar 423 lägenheter med en lägenhetsyta om 28 084 m2, samt 7 945 m2 
lokalyta. Vakansgraden har under första halvåret varit 1,7 (0) procent avseende 
lägenheter. Bolagets resultat per 2018-07-31 uppgick till 4,2 (4,0) mkr och budgeterat 
resultat för 2018 är 4,6 mkr.

2018 jan - juli i ord

Hyresförhandling för 2018 genomfördes den 28 februari och resulterade i en höjning 
av hyran från första april om 1 (0,75) procent. Höjningen stämmer med övriga 
förhandlade hyror i regionen.

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under jan-juli 2018 är:

 Dränering av grund Ekhagagatan 11
 Målning av 4 rum på Linden
 Utökning av altangolv och staket runt uteplats Norrgårdsvägen
 Byte av gamla motorvärmaruttag till energisnåla, pågår
 Målning av samlingslokal och tvättstuga Ekhagagatan

Framtida projekt:

 Nytt tillagningskök med servering och samlingssal på Linden.

Kv. Norrgården pågår nybyggnation av 36 lägenheter, 12 st. 4 r.o.k. och 24 st. 3 r.o.k., 
i en första etapp med option på ytterligare 32 lägenheter i etapp 2. Hyresförhandling 
för 2017 genomfördes den 27 februari och resulterade i en höjning av hyran från 
första april om 0,75 (0,6) procent. Höjningen stämmer med övriga förhandlade hyror 
i regionen.

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under jan-juli 2017 är:

Målning av 2 avdelningar på Linden. Byte av undertak o belysning i korridor på 
Björken

Byte av gamla motorvärmaruttag till energisnåla

Byte till nya köksfläktar på Tallen hus 1 - 3
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5.3 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 Lekebergs Bostäder AB genomfördes 2009-09-14. För den 
kommunala verksamheten förvaltar bolaget 36 046 m2 lokalyta.

5.3.1 Ekonomiskt resultat

Bolagets resultat per 2018-07-31 uppgick till 8,5 (0,4) mkr och prognostiserat 
helårsresultat för 2018 är 0,5 mkr. Bolaget har stort planerat underhåll under hösten 
i kommunhuset och Lekebergsskolan. I bolaget finns inga anställda men tjänster köps 
från LekebergsBostäder AB. Hyrorna regleras via indexrelaterade hyresavtal och för 
året har höjning skett med 2,0 (0) procent.

2018 jan - juli i ord

Lekebergs kommunfastigheter AB har fått i uppdrag att tillsammans med 
verksamheten lämna ett mer specificerat och bantat förslag till F-9 skola vid 
Lekebergsskolan. Ombyggnad av LeBo:s gamla lokaler till bibliotek har påbörjats och 
beräknas vara klart under hösten.

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under jan-juli 2018 är:

 Dränering av södra sidan av bollhallen vid Lekebergsskolan
 Målning av lokaler på Äppelgården
 Renovering av toaletter på förskolan Tummeliten
 Inköp av nya kokgrytor vid centralköket
 Renovering av lokaler i Kommunhuset

Framtida projekt:

 Om- och tillbyggnad av Lekebergsskolan
 Färdigställa även den inre ombyggnaden av Stationshuset
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6 Sveriges ekonomi - omvärldsanalys
6.1 Högkonjunkturen kulminerar 2019
Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Både Konjunkturinstitutets och 
arbetsförmedlingens återkommande enkäter till företagen pekar på en fortsatt tydlig 
optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna 
planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på 
utbildad arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget tror SKL, liksom i tidigare prognos, 
på att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i 
antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar.

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt 
dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och 
löneglidningen är låg. Därmed är den inhemska inflationen svag. Riksbanken antas 
därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan 
sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi.

Skatteunderlagstillväxten avtar när konjunkturen kulminerar. 
Skatteunderlagsprognosen för år 2017 är baserad på det preliminära 
beskattningsutfall som Skatteverket publicerade den 8 augusti 2018. Arbetade 
timmar beräknas visserligen stiga nästan lika mycket 2018 som 2017 men i år räknar 
SKL med en mindre indexering av pensionerna. Den svagare inkomstutvecklingen för 
pensionärer motverkas av att grundavdragen höjs för personer som fyllt 65 år, vilket 
håller tillbaka skatteunderlaget ytterligare. Detta kompenseras kommunerna för 
genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med ett belopp som 
motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna.

År 2019 och 2020 förutser SKL en svagare utveckling av skatteunderlaget. Det beror 
på att arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen 
kulminerar 2019 och rör sig ned mot balans året efter. Det motverkas endast till en 
mindre del av att löne- och pensionshöjningarna tilltar.

2021 års skatteunderlagstillväxt visar utvecklingen balans, med en liten ökning av 
arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner betyder att 
skatteunderlaget ökar i linje med ett historiskt genomsnitt. (Källa: SKLs cirkulär 18:27)

6.2 Starka resultat i kommunsektorn, men med framtida 
orosmoln
Att döma av rekordstarka resultat i kommunsektorn, så har de snabbt ökande 
intäkterna från bland annat skatter och statsbidrag gjort att det ekonomiska 
resultatet under några år varit starka i kommunerna. Det sammantagna resultatet 
ligger på 3 % av skatter och bidrag för de senaste tio åren, även om skillnaderna 
mellan kommunerna varit stora.

Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella sparandet i kommunerna 
varit negativt. Det betyder att kommunerna använt mer pengar än de fått in, på 
grund av den höga investeringstakten, som 2020 beräknas vara dubbelt så hög som 
den var 2008. Det medför också att kommunernas lån har ökat med 26 % sedan 
2012. Några ytterligare framtida orosmoln är osäkerheten kring vilken påverkan asyl- 
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och flyktinginvandringen har på kommande årens ekonomiska utveckling. Dessutom 
finns osäkerhet kring vad som händer inom LSS-området. Här har kommunerna efter 
beslut i Högsta förvaltningsdomstolen och Försäkringskassan fått betydande 
kostnadsökningar för personlig assistans, vilka staten tagit tidigare. SKL tror att det 
kommer dröja till tidigast 2020 innan effekterna av den pågående LSS-utredningen 
får genomslag.

6.3 Framtidens välfärdsutmaning
Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna 40-talister 
gör att andelen äldre i befolkningen ökar. Genom höga födelsetal och invandringen 
ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 
1960-1980- talen och står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnadsbehov. 
Det höga demografiska trycket kommer främst från att antalet barn, unga och äldre 
ökar snabbt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. 
Det sker samtidigt som en stor grupp läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
går i pension. Totalt sett kommer rekryteringsutmaningen att växa och även ett 
oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på kommuner, landsting och regioner. 
Detta betyder att antalet sysselsatta behöver öka kraftigt kommande år. Skulle 
sysselsättningen fortsätta att öka i samma takt som hittills skulle hela den 
tillkommande sysselsättningsökningen behöva ske i kommunsektorn. Det är inte 
realistiskt. Istället behöver produktiviteten i offentlig sektor, liksom i privat sektor, 
öka för att vi ska klara framtidens kompetensförsörjning. Det kommer att krävas att 
verksamheten bedrivs på ett helt annat sätt än idag. Genom bland annat bättre 
utnyttjande av teknikens möjligheter, ökad samverkan mellan kommuner, landsting 
och regioner och statlig styrning utifrån lokala behov men med mindre 
detaljregleringar och slutligen att använda sig av rekryteringsstrategier för 
välfärdsjobben. (Källa: SKLs ekonomirapport maj 2018)
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7 Personalekonomisk redovisning
Kommunens "Policy för medarbetarskap och ledarskap" framhåller vikten av 
nytänkande i den lilla kommunen och att kommunen som arbetsgivare ska skapa 
förutsättningar för och uppmuntra medarbetarna till nya idéer, nya arbetssätt och 
nya lösningar. Policyn lyfter också fram den enskilda medarbetarens 
påverkansmöjlighet att via sin roll representera kommunen och uppnå de uppsatta 
målen. Även lönebildning och lönesättning ska medverka till att kommunens 
uppsatta mål nås och för att bedriva en effektiv verksamhet. En förutsättning för 
detta är att kommunen lyckas rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare 
med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. För att klara det behöver 
kommunen ha bl.a. individuella, differentierade och konkurrenskraftiga löner. 
Lönesättningen är ett instrument för att premiera medarbetarnas bidrag till 
kommunens måluppfyllelse. Samma principer för lönesättningen samt andra 
förutsättningar och villkor ska gälla för alla anställda oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggningen eller ålder.

Lekebergs kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Det kräver, bland flera 
faktorer, en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Det innebär att 
medarbetarna ska ha påverkansmöjligheter på sitt arbete vad gäller innehåll, 
utveckling och arbetsbelastning samt möjlighet till socialt stöd och återhämtning. 
Tillsammans ansvarar arbetsgivaren och medarbetarna för att vi har en god 
arbetsmiljö genom att arbeta systematiskt och förebyggande med olika insatser.

Personalstatistik

2018-07-31 Årsarbetare Tillsvidare Kvinnor Män

Kommunstyrelseförvaltningen 79 83 63 20

Kultur- och bildningsförvaltningen 223 236 200 36

Socialförvaltningen 220 250 234 16

Sydnärkes IT-förvaltning 13 13 3 10

535 582 500 82

Antal anställda

Under andra halvåret 2017 och första halvåret 2018 ökade antalet tillsvidareanställda 
med 31 personer för att den 31 juli 2018 uppgå till 582 personer. Antalet 
tillsvidareanställda årsarbetare har också ökat från 508 årsarbetare i juli 2017 till 535 
årsarbetare i juli 2018.

Den 31 juli 2018 fanns 72 månadsanställda vikarier och visstidsanställda samt 486 
timavlönade medarbetare registrerade i kommunen.
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Medellön

I juli 2018 var medellönen för anställda i kommunen 29 768 kr/månad. Kvinnorna låg 
på 29 023 kronor per månad (heltids- och tillsvidareanställda) medan männens 
medellön uppgick till 34 311 kr/månad, vilket ger en skillnad på 5 289 kr/månad. 
Skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön har ökat med 921 kr/mån (4 368 kr 
samma period 2017). Kvinnornas medellön var 84,6 procent av männens i juli 2018 
(2017: 86,9 %).

Åldersfördelning och sysselsättningsgrad

Ålderskategorierna 30-39 år och 50-59 år utgör vardera 27 % av kommunens 582 
tillsvidareanställda, följt av 40-49- åringarna (24 %). Andelen 60 år och äldre har 
minskat något i förhållande till juli 2017 (13 % 2017) medan åldrarna 20-29 är 
oförändrat från föregående år.

Antalet tillsvidareanställda redovisat i procent och ålderskategori.

Den största andelen 50–59-åringar återfinns i Socialförvaltningen med 74 personer 
(av 250 medarbetare) medan Kultur- och fritidsförvaltningen består av övervägande 
medarbetare i ålderskategorin 30-39 år, likaså kommunstyrelseförvaltningen. 
Medelåldern i kommunen är 45 år. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i kommunen är 
92 procent av heltid vilket är oförändrat sedan samma period förra året. Kvinnornas 
genomsnittliga sysselsättningsgrad är 91 procent och männens är 96 procent, vilket 
är oförändrat sedan samma period 2017.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet bedrivs i huvudsak inom respektive nämnd och verksamhet med 
stöd av och möjlighet till konsultation hos personalavdelningen. Kommunen gör olika 
satsningar för att vara en arbetsplats som främjar ett hållbart arbetsliv och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med anställda och 
förtroendevalda.
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Chefens arbetsmiljö och förutsättningar har stor betydelse för att kunna bedriva en 
bra verksamhet tillsammans med sina medarbetare. Kommunens chefer har att stort 
arbetsmiljöansvar. Deras egen arbetsmiljö är minst lika viktig men blir ibland 
eftersatt. Under det första halvåret 2018 har personalavdelningen därför initierat 
”Reflekterande Team” för chefer. Syftet är att skapa ett forum för cheferna till 
kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte, tid till reflektion och att lära känna varandra 
över förvaltningsgränserna för att främja samarbete. Grupperna, som har ett 
lösningsfokuserat arbetssätt, leds av en samtalsledare från personalavdelningen 
varför Reflekterande Team också utgör en del av det chefsstöd som 
personalavdelningen ger. Syftet med Reflekterande Team är också att förebygga 
stress och utmattning hos cheferna. Enligt utvärderingen av gruppträffarna via en 
enkät framgår att cheferna ser mycket positivt på arbetssättet och har ett fortsatt 
behov av chefsstödet och chefsforumet i den form som Reflekterande Team har 
utgjort.

Under våren 2018 har kommunen också fortsatt att driva en grupp ”Kollegiala 
reflekterande samtal” som påbörjades som ett forskningsprojekt i samarbete med 
SKL och Linnéuniversitetet under våren 2017. Projektet syftade till att hitta en 
användbar metod för att arbeta förebyggande mot stress och utmattning. För 
Lekebergs kommuns del syftar det även till att hitta förebyggande metoder som är 
möjliga att driva i egen regi som komplement till det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och den ständigt pågående utvecklingen av rutiner för den hälsofrämjande 
arbetsplatsen. Utvärdering och resultatet av studien beräknas bli klart under hösten 
2018.

Det aktiva arbetsmiljöarbetet har under det första halvåret 2018 gett resultat. Den 
totala sjukfrånvaron har minskat med 1,27 procent jämfört med samma period 
föregående år.

(Mätdatum 30 juni) År 2018 År 2017 Förändring

Sjukfrånvaro i timmar 31 949 42 345 - 10 386

Sjukfrånvaro i % 6,97 % 8,24 % - 1,27 %

Sjukfrånvaro av kvinnor i % 7,65 % 9,21 % - 1,56 %

Sjukfrånvaro av män i % 3,24 % 3,35 % - 0,11 %

Sjukfrånvaro för tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsanställning. 
Redovisat i timmar och procent, fördelat på totalt, samt kvinnor respektive män.

Behovet av konsultation från personalavdelningen inom såväl arbetsmiljö som 
hälsofrämjande insatser och övriga personalfrågor kvarstår och har även ökat i och 
med antalet nya chefer. Behovet gäller både ledning och personal. Ett viktigt 
arbetsinstrument i arbetsmiljöarbetet är medarbetarsamtalet, som varje 
medarbetare i kommunen ska erbjudas. I medarbetarsamtalet har den anställde 
möjligheten att bl.a. diskutera den egna arbetssituationen och arbetsbelastningen. 
Kommunens lokala samverkansavtal syftar till att ytterligare skapa möjligheter till ett 
utvecklat arbetsmiljöarbete. Kommunen arbetar även förebyggande med olika 
former av friskvårdsaktiviteter. Bl.a. har ett erbjudande om personalcykel med 



29

bruttolöneavdrag införts under våren 2018, vilket är en hälsofrämjande åtgärd för 
kommunens medarbetare.

Lekebergs kommun arbetar målmedvetet med att minska sjukfrånvaron och öka 
frisknärvaron. Med frisknärvaro menar man att en medarbetare har fem eller färre 
sjukdagar under ett år. Den 31 juli 2018 omfattar det 224 personer av alla 
månadsanställda.

Personalförsörjningen

Under första halvåret 2018 har 6 nya chefer rekryterats, samtliga 
ersättningsrekryteringar. Kommunen har för närvarande 29 chefer och två vakanta 
där rekrytering pågår för en av dem. Under perioden 170731–180731 har 128 
tillsvidaretjänster utannonserats. Tjänsterna avser både utökning i verksamheterna 
och ersättningsrekryteringar.

Det första halvåret 2018 har 88 tillsvidaretjänster utannonserats (vissa är fortfarande 
pågående), varav 58 är tillsatta. Vi har rekryteringssvårigheter inom vissa 
personalkategorier, främst förskollärare/lärare, specialpedagoger och sjuksköterskor. 
Vi ser att det även blir ett snävt urval av lämpliga kandidater när det gäller vissa 
chefstjänster och specialister. För att möta det omfattande framtida 
rekryteringsbehovet har kommunen under slutet på våren 2018 påbörjat ett arbete 
med att ta fram kompetensförsörjningsplaner inom samtliga verksamheter. Syftet är 
att göra en inventering; nuläge, hur ser det ut med de befintliga kompetenserna i 
verksamheterna idag, och analysera vilket behov av kompetensutveckling eller nya 
kompetenser som kan behövas framöver.

Svårigheter att rekrytera vikarier med utbildning till kommunen kvarstår som tidigare 
även under den första halvan av 2018. Bristen på utbildade vikarier avser exempelvis 
förskollärare/lärare, undersköterskor samt sjuksköterskor.
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8 Ekonomiskt resultat
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2018. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. juli månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 18:27, daterad 2018-
08-16, är grunden i finansieringsbedömningen.

 

RESULTATRÄKNING BUDGET UTFALL 180731 ÅRSPROGNOS AVVIKELSE

Verksamhetens nettokostnad -447 443 tkr -258 631 tkr -450 856 tkr -3 413 tkr

Avskrivning -17 087 tkr -7 283 tkr -12 597 tkr 4 490 tkr

Kapitalkostnad 20 323 tkr 10 219 tkr 15 318 tkr -5 005 tkr

Pensionsutbetalning -8 863 tkr -4 771 tkr -8 863 tkr 0 tkr

Övrigt 2 595 tkr 2 574 tkr 67 tkr -2 528 tkr

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -450 475 tkr -257 892 tkr -456 931 tkr -6 456 tkr

Skatter och bidrag 463 892 tkr 276 801 tkr 472 738 tkr 8 846 tkr

Finansiella intäkter 1 000 tkr 1 625 tkr 1 000 tkr 0 tkr

Finansiella kostnader -500 tkr -135 tkr -500 tkr 0 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER

13 917 tkr 20 399 tkr 16 307 tkr 2 390 tkr

Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Extraordinära kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 13 917 tkr 20 399 tkr 16 307 tkr 2 390 tkr

Årets/periodens resultat i procent av 
skatter och bidrag

3,00% 7,71% 3,45%

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 20 399 tkr 
per den sista juli 2018. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 
2 390 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 13 917 tkr. 
Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 16 307 tkr.

Viktigt att notera är att skillnaden mellan periodens resultat och årets 
prognostiserade resultat baserar sig på bland annat att antagandena i prognosen för 
Kommunstyrelsen stämmer avseende förbrukning av bland annat oförutsett, 
utvecklingsmedlen samt att semesterlöneskuldsutvecklingen följer tidigare år.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 413 tkr. Där det 
största underskottet kommer från Socialnämnden.

Kommunens avskrivningar och kapitalkostnader för året förväntas redovisa ett 
budgetöverskridande om 515 tkr. Detta beror delvis på att komponentavskrivning 
införts och en genomgång av anläggningsregistret är genomfört, vilket medfört en 
del nedskrivningar.
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Posten ”övrigt” i resultaträkningen redovisar ett budgetunderskott om 2 528 tkr och 
det har främst sin förklaring i en ökad pensionsskuldsförändring enligt KPAs senaste 
prognos om ca 3 500 tkr som delvis vägs upp av bland annat ett överskott från 
kommunens arbetsgivaravgifter.

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget om 8 846 tkr, vilket 
har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt och 
fastighetsavgift) samt överskott avseende de sk "Välfärdsmiljarderna". Finansnettot 
förväntas redovisa ett resultat i nivå med budget.

Verksamhetens nettokostnader i andel av skatteintäkter och bidrag beräknas uppgå 
till 96,7 procent per sista december och per den sista juli är andelen 92,9 procent. För 
att långsiktigt klara verksamheten, pensioner och investeringar bör Lekebergs 
kommuns andel ligga mellan 96-98 procent.

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD BUDGET UTFALL 180731 ÅRSPROGNOS AVVIKELSE

Kommunledning 16 120 tkr 8 425 tkr 16 120 tkr 0 tkr

Varav anslaget för oförutsett 7 145 tkr 2 352 tkr 7 145 tkr 0 tkr

Administrativa avdelningen 14 664 tkr 8 151 tkr 14 664 tkr 0 tkr

Ekonomiavdelning 20 188 tkr 11 152 tkr 20 188 tkr 0 tkr

Teknik och serviceavdelning 28 537 tkr 16 372 tkr 28 537 tkr 0 tkr

Personalavdelning 8 469 tkr 3 162 tkr 8 469 tkr 0 tkr

Näringsliv- och utvecklingsavd. 2 523 tkr 1 609 tkr 2 523 tkr 0 tkr

Kommunstyrelsen 90 501 tkr 48 871 tkr 90 501 tkr 0 tkr

Sydnärkes IT nämnd 0 tkr -239 tkr 0 tkr 0 tkr

VA-verksamheten 0 tkr 298 tkr - 600 tkr 600 tkr

Kultur- och bildningsnämnden 201 212 tkr 116 531 tkr 202 182 tkr -970 tkr

Socialnämnden 155 730 tkr 93 171 tkr 158 773 tkr -3 043 tkr

NÄMNDERNAS NETTOKOSTNAD 447 443 tkr 258 631 tkr 450 856 tkr -3 413 tkr

 

8.1 Semesterlöneskuld
Semesterlöneskuldens förändring mellan årsskiftet och perioden, för outtagen 
semester och övertid, har redovisats som kortfristig skuld samt som kostnad/minskad 
kostnad i redovisningen för finansförvaltningen. Förändringen är positiv och uppgår 
till 5 758 tkr. Kommunens totala semesterlöneskuld per sista juli uppgår till 
10 124 tkr.
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8.2 Avskrivning och kapitalkostnad
Kommunens avskrivningar och kapitalkostnader för året förväntas redovisa ett 
budgetöverskridande om 515 tkr. Detta beror delvis på att komponentavskrivning 
införts och en genomgång av anläggningsregistret är genomfört, vilket medför en del 
nedskrivningar. Osäkerhetsfaktorer vid investeringar är vad som köps, tidigare- resp 
senareläggning av större objekt samt vilken avskrivningstid som gäller. Avskrivnings- 
och kapitalkostnadsbudgeten bygger på kända och förväntade investeringar och 
hänsyn är inte tagen till övergången till komponentavskrivning.

8.3 Pensionsutbetalning
Prognosen för årets pensionsutbetalning överensstämmer med budgeten som 
grundas på KPAs pensionsredovisning och därför förväntas ett utfall i budgetbalans. 
Däremot ser prognosen betydligt sämre ut avseende förändring i pensionsavsättning, 
vilken genererar ett underskott om ca 3 500 tkr. Anledningen till den stora 
pensionsavsättningen är att nyanställda personer med en lön över 7,5 IBB 
(inkomstbasbelopp) medför en hög skuld direkt, vilket beror på att de fått en 
förmånsökning till följd av en löneökning. När det gäller personer som anställs från 
en annan kommun eller arbetsgivare med samordningsbart avtal (KAP-KL) uppstår 
denna skuld direkt. Kommunen har inga anställda med visstidspensioner och inte 
heller placeringar avseende pensionsmedel.

Tabellen visar på kommunens kostnader för pensionsåtaganden per sista juli 2018 
samt för samma period föregående år.

PENSIONER 2018-07-31 2017-07-31

Pensionsutbetalningar 4 045 3 782

Särskild löneskatt pensionsutbet 726 718

Avgiftsbestämd ålderspension 7 600 7 179

Särskild löneskatt ålderspension 1 722 1 742

Förändring persionsavsättning exkl ÖK-sap 5 073 394

Särskild löneskatt förändring 1 230 96

Finansiell kostnad 0 0

Summa 20 396 13 911

Aktualiseringsgrad 95,0% 95,0%

 

8.4 Övrigt
Posten ”övrigt” i resultaträkningen är bland annat budgeterade specialdestinerade 
statsbidrag (maxtaxa och kvalitetssäkring inom förskola), men också 
arbetsgivaravgifter mm. Här redovisas ett budgetunderskott om 2 528 tkr som har sin 
förklaring främst i en ökad pensionsskuldsförändring enligt KPAs senaste prognos om 
ca 3 500 tkr som delvis vägs upp av bland annat ett överskott från kommunens 
arbetsgivaravgifter.
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8.5 Skatteintäkter och bidrag
Enligt senaste skatteprognosen från SKL, daterad 2018-08-16, erhåller kommunen 
8 846 tkr mer i skatteintäkter än den SKL-prognos som var grunden för budgeten 
2018. Det beror till största delen på ökat inkomstutjämningsbidrag, men också på 
förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt och fastighetsavgiften). 
Inom bidrag prognostiseras ”Välfärdsmiljarderna” ge ett överskott på 404 tkr.

SKATTER OCH BIDRAG BUDGET UTFALL 180731 ÅRSPROGNOS AVVIKELSE

Allmän kommunalskatt 345 734 tkr 202 679 tkr 348 115 tkr 2 381 tkr

Inkomstutjämningsbidrag 81 955 tkr 51 935 tkr 87 031 tkr 5 076 tkr

Kostnadsutjämningsbidrag 14 036 tkr 8 086 tkr 13 862 tkr -174 tkr

Kommunal fastighetsavgift 15 874 tkr 10 032 tkr 17 197 tkr 1 323 tkr

LSS utjämningsbidrag 3 353 tkr 1 817 tkr 3 115 tkr -238 tkr

Regleringsavgift 1 161 tkr 722 tkr 1 235 tkr 74 tkr

"Välfärdsmiljarderna" 1 779 tkr 1 530 tkr 2 183 tkr 404 tkr

SUMMA SKATTER OCH BIDRAG 463 892 tkr 276 801 tkr 472 738 tkr 8 846 tkr

 

8.6 Finansnetto
Finansnettot förväntas redovisa ett positivt resultat om 500 tkr, vilket uteslutande är 
hänförligt till den ränta som kommunen erhåller från Kommuninvest på insatt kapital 
(sk insatskapital). I dagsläget finns inga förväntningar på upptagande av nya lån, inte 
heller utnyttjande av kommunens checkkredit.

8.7 Investeringar
Årets investeringsbudget uppgår till 10 486 tkr och under åren 1995-2018 har 
kommunen investerat för 322 968 tkr, vilket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 14 042 tkr per år. Investeringsvolymen för året prognostiserar 4,07 procent av 
nettokostnaden.

Investeringsredovisnin
g 2018-07-31 Budget Inkomst Utgift Netto Återstår 1995-2018

Kommunstyrelsen 25 209 tkr 0 tkr 1 041 tkr 1 041 tkr 24 168 tkr 202 454 tkr

Kultur- och 
bildningsnämnden

2 832 tkr 0 tkr 35 tkr 35 tkr 2 797 tkr 22 956 tkr

Sydnärkes IT nämnd 7 800 tkr 0 tkr 6 972 tkr 6 972 tkr 828 tkr 26 196 tkr

Socialförvaltningen 3 213 tkr 0 tkr 155 tkr 155 tkr 3 058 tkr 14 106 tkr

VA-verksamheten 36 715 tkr 30 tkr 2 313 tkr 2 283 tkr 34 432 tkr 57 256 tkr

SUMMA NÄMNDER 75 769 tkr 30 tkr 10 516 tkr 10 486 tkr 65 283 tkr 322 968 tkr

Tekniska avdelningen 22 799 tkr 0 tkr 653 tkr 653 tkr 22 146 tkr 153 233 tkr



34

Helårsprognosen visar på att investeringsuppgifter om 39 092 tkr inte kommer att 
genomföras i år utan projekten löper över till nästa år. Fram till 31 juli 2018 har 
investeringar gjorts motsvarande 5,1 % (exkl SYD IT) av den totala 
investeringsbudgeten. Totalt beräknas investeringsutgiften bli 31 577 tkr exkl 
Sydnärkes IT nämnds investeringar. Kommunen har likviditet för den prognostiserade 
investeringsutgiften.

 Proje
kt Investering per objekt Budget Redovi

sat
Progno

s
Avvikel

se

Kommunstyrelse 0076 OFÖRUTSEDDA INV.UTGIFTER 1 660 0 400 1 260

Kommunstyrelse 0116 INDUSTRI OCH EXPL MARK 600 37 600 0

Kommunstyrelse 0223 INVENT OMBYGGN KOMMUNHUS 150 187 300 -150

Kulturförvaltning 0121 MOTIONSSPÅR MULLHYTTAN 280 0 280 0

Kulturförvaltning 0215 INVENTARIER, KUB 1 050 -30 1 050 0

Kulturförvaltning 0219 NY FÖRSKOLA FJUGEST 502 65 502 0

Kulturförvaltning 1026 OMBYGGNAD BIBLIOTEK 1 000 0 1 000 0

Socialförvaltning 0077 OFÖRUTSETT VON 2 280 60 2 280 0

Socialförvaltning 0216 INVENTARIER, OXELGÅRDEN 433 77 433 0

Socialförvaltning 0221 INVENT NYTT GRUPPBOENDE 200 18 200 0

Socialförvaltning 0222 INVENT OMBYGGN IFO 300 0 300 0

Tekniska 0004 FORDON FORDONSFÖRVALTNING 250 35 250 0

Tekniska 0026 LEKUTRUSTN, TEKN AVD 200 0 200 0

Tekniska 0054 ÅC TAK/MARK 0 27 27 -27

Tekniska 1070 KVISTBRO OMVANDLINGSOMRÅDE 0 70 0 -70

Tekniska 0067 STÄDMASKIN 100 46 100 0

Tekniska 0220 KÖKSUTRUSTNING 400 0 400 0

Tekniska 1067 ASFALTPLAN 14 779 635 2 000 12 779

Tekniska 1083 INFRA SÖDRA FJUGESTA 6 170 0 2 000 4 170

Tekniska 1084 KANALISATION/FIBER KOMMUN 900 5 900 0

Va-ingenjör 1070 KVISTBRO OMVANDLINGSOMR 0 63 63 -63

Va-ingenjör 1013 VA-SANERINGAR 2 600 354 2 600 0

Va-ingenjör 1017 AVLOPPSRENINGSVERK FJA 2 000 222 2 000 0

Va-ingenjör 1071 VATTENTORNET 815 0 0 815

Va-ingenjör 1079 ÖREBRO VATTEN 20 000 1 548 10 000 10 000

Va-ingenjör 1081 VRETA 2:2 BEST VA 0 62 62 -62

Va-ingenjör 1082 VA SÖDRA FJUGESTA 560 0 560 0
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 Proje
kt Investering per objekt Budget Redovi

sat
Progno

s
Avvikel

se

Va-ingenjör 1085 DAGVATTENRENING N FJUGEST 2 740 0 0 2 740

Va-ingenjör 1087 VA Vretavägen omv.omr 6 000 35 3 000 3 000

Va-ingenjör 1088 VA HIDINGEBRO 2 000 0 0 2 000

Summa 67 969 3 514 31 577 36 392

Förbrukat tom juli 5,1%

Sydnärkes IT 0085 IT INVEST 7 800 6 972 10 500 2 700

SUMMA TOT 75 769 10 486 42 077 39 092

Förbrukat tom juli 13,7%

De främsta orsakerna till överskottet är Asfaltsplan (14 779 tkr) där prognosen för 
helåret är att 2 000 tkr kommer att förbrukas i år, detta då det är fördröjningar när 
det gäller anslutningsvägen mellan 204 och Lanna. En annan orsak är Södra infarten 
Fjugesta (6 170 tkr) där prognosen är att 2 000 tkr kommer att förbrukas för helåret, 
detta också på grund av fördröjningar. Båda investeringarna skjuts över till nästa år.

Även investeringar inom VA prognostiserar överskott där främsta orsakerna är att 
investeringen gällande Örebro Vatten och Vreta omvandlingsområde ligger lågt och 
där prognosen för helåret är 13 000 tkr och resterande del skjuts fram till nästa år. 
Detta på grund av fördröjd byggstart.

 

8.8 Likviditet och lån
Kommunens likviditet har under perioden varit god. Kommunen har haft en 
genomsnittlig likviditet om 122,3 mnkr och per den 31 juli fanns det 131,6 mnkr på 
banken. Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer. Däremot 
beslutade kommunen 2016 att placera medel som ett extra insatskapital till 
Kommuninvest i Sverige AB. Detta gynnar kommunen och lämnar en god avkastning 
som tidigare år varit mellan 2,5 - 3,0 procent. Kommunens insatskapital är numera 
6 743 tkr.

Kommunen har ingen långfristig låneskuld, men däremot har kommunens 
fastighetsbolag 514 034 tkr i lån per den 31 juli. Under slutet av 2015 löste Lekebergs 
kommunala holding AB de lån som de tidigare haft hos Lekebergs kommun, vilket 
avspeglar sig i den Likviditetsutveckling som syns i tabellen nedan.



36

Tabellen visar kommunens likviditet per den sista juli de senaste fem åren.

8.9 Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden uppgick till 628 140 tkr och av de totala 
borgensåtagandena avser 100 procent borgen till Lekebergs Kommunala 
Holdingbolag AB. Borgensavgiften till Lekebergs Bostäder AB är 0,3 procent, vilket 
inbringar 803 tkr. Kommunen har inga åtaganden för så kallade fallskärmsavtal.

8.10  Balanskravsavstämning
I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Resultatet för perioden redovisar ett överskott och 
helårsresultatet prognostiseras till 16 307 tkr, innan justering av reavinster. 
Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan dock inte tillgodoräknas i 
bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Detta innebär att resultat efter 
realisationsvinster och övriga balanskravsjusteringar är 16 281 tkr och därmed har 
kommunen en ekonomi i balans för 2018 om prognosen infrias.

BALANSKRAVSUTREDNING

Prognostiserat helårsresultat 16 307 tkr

Varav reavinster för mark- och fastighetsförsäljning -26 tkr

BALANSKRAVSRESULTAT 16 281 tkr
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8.11 Finansiella mål
 Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till 

två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Resultatet för perioden är positivt, 20 399 tkr, och förväntat helårsresultat beräknas 
till 16 307 tkr. Om prognosen infrias kommer målet att uppnås och landa på 3,45 % 
för året, 7,71 % för perioden och 5,1 % för treårsperioden. 

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.

Investeringar och amorteringar är under perioden finansierade av egna medel och 
målet förväntas även att uppnås vid årsskiftet.

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag.

Verksamhetens nettokostnad i andel av skatteintäkter och bidrag prognostiseras till 
96,7% per sista december, vilket innebär att målet förväntas att uppnås under året. 
Under perioden är verksamhetens nettokostnad 92,9% av skatter och bidrag.

Detta innebär att alla tre finansiella målen förväntas att uppfyllas både för 
perioden och vid årsskiftet.
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8.12 Resultaträkning
 

RESULTATRÄKNING Kommun 
Budget

Kommun          
2018-07-31

Kommun 
2017-07-31

Koncern 
2018-07-31

Prognos 
helår

Avvikelse 
budg/

prognos

Verksamhetens 
intäkter 1) 149 932 tkr 64 554 tkr 93 487 tkr 74 460 tkr 149 932 tkr 0 tkr

Verksamhetens 
kostnader 2) -583 320 tkr -315 163 tkr -307 061 tkr -298 942 tkr -594 266 tkr -10 946 tkr

Avskrivningar -17 087 tkr -7 283 tkr -8 758 tkr -17 747 tkr -12 597 tkr 4 490 tkr

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD -450 475 tkr -257 892 tkr -222 332 tkr -242 229 tkr -456 931 tkr -6 456 tkr

Skatteintäkter 3) 345 734 tkr 202 680 tkr 194 175 tkr 202 680 tkr 348 115 tkr 2 381 tkr

Generella 
statsbidrag/utjämning 
4)

118 158 tkr 74 121 tkr 64 196 tkr 74 121 tkr 124 623 tkr 6 465 tkr

Finansiella intäkter 5) 1 000 tkr 1 625 tkr 688 tkr 1 697 tkr 1 000 tkr 0 tkr

Finansiella kostnader 6) -500 tkr -135 tkr -4 tkr -3 165 tkr -500 tkr 0 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRA 
ORDINÄRA POSTER 13 917 tkr 20 399 tkr 36 723 tkr 33 104 tkr 16 307 tkr 2 390 tkr

Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Extraordinära 
kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

RESULTAT  7) 13 917 tkr 20 399 tkr 36 723 tkr 33 104 tkr 16 307 tkr 2 390 tkr

97,1 % 93,2% 86,1% 87,5% 96,7%

 

Noter till Resultaträkningen

Not 1 - Verksamhetens intäkter 2018-07-31 2017-07-31

Migrationsverket 8 757 tkr 42 343 tkr

Sydnärkes IT 12 918 tkr 13 651 tkr

Riktade statsbidrag och bidrag 12 194 tkr 8 366 tkr

Konsumtionsavgifter 6 338 tkr 5 896 tkr

Barnomsorgsavgift 4 494 tkr 4 405 tkr

Äldreomsorgsavgift 4 419 tkr 4 158 tkr
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Hyror 3 289 tkr 3 176 tkr

Övriga avgifter och ersättningar 2 977 tkr 3 137 tkr

Lönebidrag 2 864 tkr 2 057 tkr

Moms 2 359 tkr 2 027 tkr

Försäljning 1 149 tkr 1 910 tkr

Interkommunala ersättningar 1 157 tkr 1 543 tkr

Övrigt 1 639 tkr 818 tkr

SUMMA 64 554 tkr 93 487 tkr

Not 2 - Verksamhetens kostnader 2018-07-31 2017-07-31

Löner och sociala avgifter -186 629 tkr -172 854 tkr

Tjänsteköp -67 834 tkr -80 234 tkr

Hyror -35 001 tkr -31 141 tkr

Materialinköp -6 684 tkr -7 804 tkr

Skolskjutsar -6 696 tkr -5 490 tkr

Livsmedel -4 016 tkr -3 384 tkr

Försörjningsstöd -2 457 tkr -2 713 tkr

Avgifter och bidrag -4 366 tkr -2 158 tkr

Transport -1 480 tkr -1 283 tkr

SUMMA -315 163 tkr -307 061 tkr

Not 3 - Skatteintäkter 2018-07-31 2017-07-31

Allmän kommunalskatt 203 662 tkr 195 283 tkr

Slutavräkning 17/16 -990 tkr 624 tkr

Preliminär slutavräkning 18/17 8 tkr -1 732 tkr

SUMMA 202 680 tkr 194 175 tkr

Not 4 - Generella statsbidrag/utjämning 2018-07-31 2017-07-31

Inkomstutjämning 51 935 tkr 48 513 tkr

Kostnadsutjämning 8 086 tkr 4 989 tkr

Regleringsbidrag/avgift 721 tkr -43 tkr

Fastighetsavgiften 10 032 tkr 8 379 tkr

LSS-utjämning 1 817 tkr 1 320 tkr

Välfärdsmiljarderna 1 530 tkr 1 038 tkr

SUMMA 74 121 tkr 64 196 tkr
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Not 5 - Finansiella intäkter 2018-07-31 2017-07-31

Räntebidrag 0 tkr 637 tkr

Räntor bankmedel 1 571 tkr 0 tkr

Övriga finansiella intäkter 54 tkr 51 tkr

SUMMA 1 625 tkr 688 tkr

Not 6 - Finansiella kostnader 2018-07-31 2017-07-31

Ränta långfristiga lån 0 tkr 0 tkr

Ränta kortfristiga lån -1 tkr 0 tkr

Ränta pensionsförmåner 0 tkr 0 tkr

Övriga finansiella kostnader -134 tkr -4 tkr

SUMMA -135 tkr -4 tkr

Not 7 -  Delårets resultat 2018-07-31 2017-07-31

Årets resultat enligt resultaträkningen 20 399 tkr 17 307 tkr

Avgår; samtliga realisationsvinster -26 tkr -480 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 20 373 tkr 16 827 tkr

Avgår: medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr

Summa balanskravsresultat efter RUR 20 373 tkr 16 827 tkr

Avgår: övriga justeringar 0 tkr 0 tkr

Tillägg: övriga justeringar - Ripsräntan 0 tkr 0 tkr

Årets balanskravsresultat 20 373 tkr 16 827 tkr
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8.13 Balansräkning
 

BALANSRÄKNING
Kommun 

2018-07-31
Kommun 

2017-07-31
Kommun

2017-12-31
Koncern 

2018-07-31

TILLGÅNGAR 358 997 tkr 314 866 tkr 326 170 tkr 928 298 tkr

Anläggningstillgångar 173 365 tkr 165 975 tkr 170 830 tkr 713 752 tkr

Materiella anläggningstillgångar

Mark och byggnader   1) 117 285 tkr 114 569 tkr 117 454 tkr 655 205 tkr

Maskiner och inventarier   2) 33 713 tkr 30 326 tkr 31 878 tkr 36 239 tkr

Finansiella anläggningstillgångar   3) 22 367 tkr 21 080 tkr 21 498 tkr 22 308 tkr

Omsättningstillgångar 185 632 tkr 148 891 tkr 155 340 tkr 214 546 tkr

Förråd   4) 4 315 tkr 4 435 tkr 4 315 tkr 4 402 tkr

Fordringar   5) 49 637 tkr 54 292 tkr 27 729 tkr 54 762 tkr

Kassa och bank   6) 131 680 tkr 90 164 tkr 123 296 tkr 155 382 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 358 997 tkr 314 866 tkr 326 170 tkr 928 298 tkr

Eget kapital 260 947 tkr 236 055 tkr 240 547 tkr 284 953 tkr

varav periodens resultat   7) 20 399 tkr 36 723 tkr 41 215 tkr 33 104 tkr

Avsättningar 25 105 tkr 18 752 tkr 18 802 tkr 35 137 tkr

Avsättningar till pensioner och liknande 
förpliktelser  8) 25 105 tkr 17 887 tkr 18 802 tkr 35 137 tkr

Citybanan 0 tkr 865 tkr 0 tkr 0 tkr

Skulder 72 945 tkr 60 059 tkr 66 821 tkr 608 208 tkr

Kortfristiga skulder   9) 69 632 tkr 60 059 tkr 66 821 tkr 90 861 tkr

Långfristiga skulder   10) 3 313 tkr 0 tkr 0 tkr 517 347 tkr

ANSVARSFÖRBINDELSER 1 173 381 tkr 1 121 191 tkr 1 173 896 tkr

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
skulder

eller ansvarsförbindelser inklusive särskild 
löneskatt 131 176 tkr 132 922 tkr 131 691 tkr

Borgensförbindelser      11) 628 179 tkr 628 205 tkr 628 179 tkr

Garantiförbindelse leasing  12) 1 188 tkr 1 624 tkr 1 188 tkr

Garantiförbindelse Lokalhyra 412 838 tkr 358 440 tkr 412 838  tkr
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Noter till Balansräkningen

NOT 1 MARK OCH BYGGNADER 2018-07-31 2017-07-31

Markreserv

Ackumulerad investeringsutgift 9 377 tkr 9 007 tkr

Ackumulerad avskrivning

Periodens investeringar 37 tkr 289 tkr

Avskrivningar

Periodens försäljningar/utrangeringar -226 tkr

Utgående bokfört värde 9 414 tkr 9 070 tkr

Publika fastigheter

Ackumulerad investeringsutgift 58 555 tkr 57 567 tkr

Ackumulerad avskrivning -15 439 tkr -13 537 tkr

Periodens investeringar 639 tkr 469 tkr

Avskrivningar -644 tkr -1 107 tkr

Just bokf värde -304 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr

Utgående bokfört värde 42 807 tkr 43 392 tkr

Fastigheter för affärsverksamhet

Ackumulerad investeringsutgift 95 125 tkr 88 472 tkr

Ackumulerad avskrivning -30 980 tkr -27 448 tkr

Periodens investeringar 2 380 tkr 2 627 tkr

Avskrivningar -1 044 tkr -2 049 tkr

Just bokf värde -1 208 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar -383 tkr

Utgående bokfört värde 64 273 tkr 61 219 tkr

Fastigheter för annan verksamhet

Ackumulerad investeringsutgift 815 tkr 1 012 tkr

Ackumulerad avskrivning

Periodens investeringar

Avskrivningar

Periodens försäljningar/utrangeringar -24 tkr -124 tkr

Utgående bokfört värde 791 tkr 888 tkr

SUMMA 117 285 tkr 114 569 tkr
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NOT 2 MASKINER OCH INVENTARIER 2018-07-31 2017-07-31

Maskiner

Ackumulerad investeringsutgift 6 871 tkr 6 277 tkr

Ackumulerad avskrivning -5 319 tkr -4 945 tkr

Periodens investeringar 81 tkr 391 tkr

Avskrivningar -207 tkr -177 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar

Utgående bokfört värde 1 426 tkr 1 546 tkr

Inventarier

Ackumulerad investeringsutgift 35 047 tkr 33 144 tkr

Ackumulerad avskrivning -21 590 tkr -19 538 tkr

Periodens investeringar 407 tkr 675 tkr

Avskrivningar -1 344 tkr -1 561 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar -29 tkr 0 tkr

Utgående bokfört värde 12 491 tkr 12 720 tkr

Bilar och transportmedel

Ackumulerad investeringsutgift 1 800 tkr 1 800 tkr

Ackumulerad avskrivning -1 317 tkr -1 151 tkr

Periodens investeringar

Avskrivningar -97 tkr -97 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar

Utgående bokfört värde 386 tkr 552 tkr

Övriga maskiner och inventarier

Ackumulerad investeringsutgift 35 591 tkr 25 567 tkr

Ackumulerad avskrivning -19 206 tkr -12 134 tkr

Periodens investeringar 6 972 tkr 5 841 tkr

Avskrivningar -3 947 tkr -3 766 tkr

Periodens försäljningar/utrangeringar 0 tkr

Utgående bokfört värde 19 410 tkr 15 508 tkr

SUMMA 33 713 tkr 30 326 tkr

NOT 3 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2018-07-31 2017-07-31

Förenade Småkommuners Försäkring AB 2 300 tkr 2 300 tkr

Inera AB 42 tkr 42 tkr

Kommunassurans syd 516 tkr 0 tkr
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Lekebergs Kommunala Holding AB 100 tkr 100 tkr

Vätternvatten AB 927 tkr 0 tkr

Örebro rådhus AB 2 tkr 0 tkr

Kommuninvest Ekonomiska Förening 6 743 tkr 6 743 tkr

Förlagslån Kommuninvest 1 000 tkr 1 000 tkr

Sannagatan, Fjugesta 9 tkr 9 tkr

Privatpersoner 0 tkr 38 tkr

Lekebergs Kommunala Holding AB 8 400 tkr 8 400 tkr

Vrethammar 924 tkr 1 044 tkr

Knista- Sanna 1 404 tkr 1 404 tkr

SUMMA 22 367 tkr 21 080 tkr

NOT 4 FÖRRÅD OCH EXPLOATERING 2018-07-31 2017-07-31

Exploateringsmark 4 315 tkr 4 435 tkr

SUMMA 4 315 tkr 4 435 tkr

NOT 5 FORDRINGAR 2018-07-31 2017-07-31

Kundfordringar 3 067 tkr 4 320 tkr

Interimsfordringar 45 540 tkr 48 845 tkr

Momsfordran 1 030 tkr 1 127 tkr

SUMMA 49 637 tkr 54 292 tkr

NOT 6 KASSA OCH BANK 2018-07-31 2017-07-31

Bank 131 632 tkr 90 116 tkr

Handkassor 48 tkr 48 tkr

SUMMA 131 680 tkr 90 164 tkr

NOT 7 EGET KAPITAL 2018-07-31 2017-07-31

Ingående eget kapital 240 548 tkr 199 332 tkr

Periodens resultat 20 399 tkr 36 723 tkr

SUMMA 260 947 tkr 236 055 tkr

NOT 8 AVSÄTTNINGAR PENSIONER 2018-07-31 2017-07-31

Ingående avsättningar för pension 13 898 tkr 13 999 tkr

Pensionsutbetalningar -262 tkr -249 tkr



45

Nyintjänad pension 6 130 tkr 372 tkr

Ränte- och basbeloppsuppräkning 521 tkr 296 tkr

Sänkning av diskonteringsräntan 0 tkr 0 tkr

Nya efterlevande pensioner 0 tkr 0 tkr

Särskild Löneskatt 4 901 tkr 3 492 tkr

Övrig post -83 tkr -23 tkr

SUMMA utgående avsättningar pension 25 105 tkr 17 887 tkr

NOT 9 KORTFRISTIGA SKULDER 2018-07-31 2017-07-31

Leverantörsskulder 5 832 tkr 6 223 tkr

Preliminär skatt anställda 5 113 tkr 5 057 tkr

Arbetsgivaravgifter 6 107 tkr 5 984 tkr

Semesterlöneskuld 10 124 tkr 12 043 tkr

Interimsskulder 29 412 tkr 18 175 tkr

Momsskuld 0 tkr 60 tkr

Individuell del pensioner 9 322 tkr 8 921 tkr

Övriga skulder 3 722 tkr 3 596 tkr

SUMMA 69 632 tkr 60 059 tkr

 NOT 10 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2018-07-31 2017-07-31

Anslutningsavgifter VA 3 313 tkr   0 tkr  

SUMMA 3 313 tkr 0 tkr

NOT 11 BORGENSFÖRBINDELSER 2018-07-31 2017-07-31

LekebergsBostäder AB 267 500 tkr 267 500 tkr

Lekebergs Kommunfastigheter AB 360 640 tkr 360 640 tkr

Egna hem 39 tkr 65 tkr

SUMMA 628 179 tkr 628 205 tkr

NOT 12 LEASING OCH HYRA 2018-07-31 2017-07-31

Bilar 1 188 tkr 1 624 tkr

Lokalhyra 412 838 tkr 358 440 tkr

SUMMA 414 026 tkr 360 064 tkr
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 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 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelse till 418 874 mnkr och totala tillgångar till 413 618 mnkr. Lekebergs 
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 581 161 tkr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 577 376 tkr
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8.14 Kassaflödesanalys
 

KASSAFLÖDESANALYS
Kommun  

2018-07-31
Kommun  

2017-07-31
Koncern 

2018-07-31

Resultat per den 31 juli 20 399 tkr 36 723 tkr 33 104 tkr

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 7 816 tkr 490 tkr 7 816 tkr

Avskrivningar 7 283 tkr 8 758 tkr 17 747 tkr

MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN 35 498 tkr 45 971 tkr 58 667 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga fordringar -21 907 tkr -6 247 tkr -21 098 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av förråd 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Ökning(+) /minskning(-) av kortfristiga skulder 2 812 tkr -12 242 tkr 8 975 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 16 403 tkr 27 482 tkr 46 544 tkr

Investering i materiella anläggningstillgångar -10 516 tkr -10 292 tkr -15 875 tkr

Investeringsbidrag 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 53 tkr 735 tkr 53 tkr

Investering i finansiella anläggningstillgångar -869 tkr -343 tkr -869 tkr

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 tkr 60 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 5 071 tkr 17 642 tkr 29 853 tkr

Upptagna lån 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Lösen av lån 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Ökning(+) /minskning(-) av långfristiga skulder 3 313 tkr 0 tkr -2 098 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av långfristiga fordringar 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 8 384 tkr 17 642 tkr 27 755 tkr

ÅRETS KASSAFLÖDE 8 384 tkr 17 642 tkr 27 755 tkr

Likvida medel vid årets början 123 296 tkr 72 522 tkr 127 627 tkr

Likvida medel vid periodens slut 131 680 tkr 90 164 tkr 155 382 tkr
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8.15 VA-verksamhet
 

RESULTATRÄKNING (tkr) Not
VA Utfall     

2018-07-31
VA Utfall 

2017-07-31

Verksamhetens intäkter

Externa intäkter 1 6 638 tkr 6 245 tkr

Interna intäkter 2 0 tkr 0 tkr

Verksamhetens kostnader

Externa kostnader 3 -3 744 tkr -3 804 tkr

Interna kostnader 4 -480 tkr -488 tkr

Avskrivningar 5 -2 255 tkr -2 067 tkr

VERKSAMHETENS NETTO 159 tkr -114 tkr

Finansiella intäkter 0 tkr 0 tkr

Finansiella kostnader 6 -457 tkr -598 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER -297 tkr -712 tkr

ÅRETS RESULTAT -297 tkr -712 tkr

VA-verksamheten särredovisas enligt lag "Lagen om allmänna vattentjänster" 
(LAV07), men ingår under Kommunstyrelsens verksamheter.

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.

Under perioden har va-arbetet till huvuddel omfattat VA-verksamhetsområde 
Kvistbro-Gropen, Örebrovatten-ledningen och Vretavägens va-verksamhetsområde. 
Projektet Kvistbro-Gropen genererar fortfarande en stor del arbete då oklarheter 
kvarstår, bland annat om nödvändiga åtgärder efter slutbesiktning av entreprenaden 
och enskilda klagoärenden som rör information, kostnader och dialog mellan 
kommun och enskilda fastighetsägare. Örebrovattenprojektet har påbörjats i 
huvudsak enligt plan. Projektet är stort och mycket komplext, särskilt undergångarna 
som krävs under Svartån. VA-verksamhetsområde Vretavägen har försenats, bland 
annat på grund av att en av de ingående fastigheterna brann ner och sedan såldes. 
Nye ägaren har planer på att bygga flera huskroppar på fastigheten och va-
projekteringen har därför kompletterats. Upphandling kan göras efter sommaren och 
entreprenaden planeras starta under hösten. VA-ansvarig tjänsteperson har 
genomfört utredning för att få klarhet i abonnentläget i kommunen. Viss 
eftersläpning av dokumentation har resulterat i att abonnenter hamnat mellan 
stolarna. Arbetet med att få full kontroll kommer att fortgå tills målet nås. Nytt 
databassystem för VA (VABAS) har installerats. Arbete med att få in samtliga va-
anläggningar i systemet pågår. System för att driftpersonalen ska kunna ha tillgång 
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till kommunens va-system digitalt har köpts in, systemet är ännu inte i funktion. Här 
krävs IT-förvaltningens stöd, behovet är anmält.

Under perioden har utredning om va-regler och avgifter påbörjats. Detta kommer att 
resultera i underlag för kompletterande beslut om tillämpning av va-avgifter i 
Lekebergs kommun. Arbete med att ta fram underlag för årligt beslut om 
kommunens totala VA-verksamhetsområde har påbörjats.

Det förebyggande underhåll som genomförts är rensning av avloppsledning mellan 
Gropen och Fjugesta. En vattenledning har bytts ut och flyttats på området Fjugesta 
södra mellan vattenverket och Domarringsvägen.

Delårsresultatet för VA-verksamheten per 31 juli visar på ett resultat med 297 tkr. 
Verksamheten driftkostnader prognostiseras ändå att på helåret lämna ett överskott 
med 600 tkr. Den främsta orsaken är att investeringen gällande Örebro Vatten och 
Vreta omvandlingsområde ligger lågt och där prognosen för helåret är 13 000 tkr och 
resterande del skjuts fram till nästa år. Detta på grund av fördröjd byggstart.

BALANSRÄKNING (tkr) Not
VA Utfall 

2018-07-31
VA Utfall 

2017-07-31

TILLGÅNGAR 67 984 tkr 64 309 tkr

Anläggningstillgångar 63 173 tkr 60 231 tkr

Anläggningar, mark och byggnader 1 62 974 tkr 59 935 tkr

Bilar och transportmedel 2 107 tkr 138 tkr

Inventarier 3 92 tkr 158 tkr

Omsättningstillgångar 4 810 tkr 4 078 tkr

Kassa och bank 4 2 153 tkr 2 372 tkr

Fordringar 5 2 658 tkr 1 706 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 67 984 tkr 64 309 tkr

Eget kapital

därav periodens resultat -297 tkr -712 tkr

Skulder 67 984 tkr 64 309 tkr

Kortfristiga skulder 6 1 000 tkr 1 424 tkr

Långfristiga skulder 7 66 983 tkr 62 885 tkr
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Noter till resultaträkningen - VA verksamheten

Not 1 - Externa intäkter 18-07-31 17-07-31

Konsumtionsavgifter 5 964 tkr 4 876 tkr

Anslutningsavgifter 374 tkr 1 020 tkr

Övriga intäkter 300 tkr 349 tkr

SUMMA 6 638 tkr 6 245 tkr

Not 2 - Interna intäkter (Inom kommunens räkenskap) 18-07-31 17-07-31

VA-avgifter 0 tkr 0 tkr

SUMMA 0 tkr 0 tkr

Not 3 - Externa kostnader 18-07-31 17-07-31

Anläggningsmaterial -235 tkr -450 tkr

Tjänster -3 308 tkr -3 354 tkr

Övrigt -201 tkr 0 tkr

SUMMA -3 744 tkr -3 804 tkr

Not 4 - Interna kostnader 18-07-31 17-07-31

Fördelade kostnader från tekniska avdelningen

Personalkostnad -460 tkr -468 tkr

Städkostnad -20 tkr -20 tkr

Övriga kostnader enligt driftredovisningen 0 tkr 0 tkr

SUMMA -480 tkr -488 tkr

Not 5 - Avskrivningar 18-07-31 17-07-31

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar. Beräknat på 
anskaffningsvärdet. -1 047 tkr -2 067 tkr

Utrangering -1 208 tkr

SUMMA -2 255 tkr -2 067 tkr

Not 6 - Finansiella kostnader 18-07-31 17-07-31

Ränta på anläggningstillgångar. Baserad på internränta -457 tkr -598 tkr

SUMMA -457 tkr -598 tkr
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Noter till balansräkningen - VA-verksamheten

Not 1 - Anläggningar, mark och byggnader 18-07-31 17-07-31

Bokfört värde 1 januari 62 819 tkr 59 740 tkr

Periodens anskaffningar 2 353 tkr 2 244 tkr

Just bokf värde -1 208 tkr

Avskrivningar -990 tkr -2 049 tkr

SUMMA 62 974 tkr 59 935 tkr

Not 2 - Bilar och transportmedel 18-07-31 17-07-31

Bokfört värde 1 januari 125 tkr 156 tkr

Periodens anskaffningar

Avskrivningar -18 tkr -18 tkr

SUMMA 107 tkr 138 tkr

Not 3 - Inventarier 18-07-31 17-07-31

Bokfört värde 1 januari 131 tkr 197 tkr

Periodens anskaffningar

Avskrivningar -39 tkr -39 tkr

SUMMA 92 tkr 158 tkr

Not 4 - Kassa och bank 18-07-31 17-07-31

Bankmedel 2 153 tkr 2 372 tkr

SUMMA 2 153 tkr 2 372 tkr

Not 5 - Fordringar 18-07-31 17-07-31

VA-intäkter 2 658 tkr 1 706 tkr

SUMMA 2 658 tkr 1 706 tkr

Not 6 - Kortfristiga skulder 18-07-31 17-07-31

Leverantörsskulder 23 tkr 447 tkr

Interimsskulder

Avräkning gentemot kommunen 977 tkr 977 tkr

SUMMA 1 000 tkr 1 424 tkr
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Not 7 - Långfristiga skulder 18-07-31 17-07-31

Lån för finansiering av materiella anläggningstillgångar 66 582 tkr 62 885 tkr

Anslutningsavgifter 401 tkr

SUMMA 66 983 tkr 62 885 tkr
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9 Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningslagens bestämmelser har i allt väsentligt tillämpats i 
både bokföring och bokslut. Här regleras hur kommunens ekonomiska resultat och 
finansiella ställning ska redovisas i en resultaträkning, balansräkning samt 
kassaflödesanalys. Poster i resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys har i 
förekommande fall justerats för föregående period med den tillämpning som gäller 
för räkenskapsperioden. 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.

Sammanställd redovisning - 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 bolagen. Eliminering har gjorts av 
koncerninterna mellanhavanden som tex 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.

Kommunens affärsverksamhet - innefattar vatten- och avlopp samt 
renhållningsverksamheten. De båda är taxefinansierade till 100 %. När det gäller 
renhållningskollektivet tillhör det numera Sydnärkes kommunalförbund och 
redovisas således där. Resultatet för vatten- och avloppskollektivet redovisas 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. 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.

Kostnader och intäkter som är hänförliga till perioden och är av väsentligt belopp har 
periodiserats. I delårsrapporten definierar vi väsentligt belopp till minst 100 tkr.

Personalkostnader - för timanställdas tid, övertid och OB-ersättningar redovisas 
månaden efter utbetalning. När det gäller 2018 års löneökningar, så är alla 
fackförbund klara utom lärarförbunden och dessa är uppbokade på perioden enligt 
förhandlingsunderlag.

Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt som betalas i augusti men avser juli har 
skuldbokförts. Arbetsgivaravgifterna har påverkat delårsresultatet.

Semesterlöneskuldens förändring mellan årsskiftet och perioden, för outtagen 
semester och övertid, har redovisats som kortfristig skuld samt som kostnad/minskad 
kostnad i redovisningen för finansförvaltningen.

Amorteringar för upptagna och utlämnade lån som förfaller inom ett år har 
redovisats som kortfristig skuld respektive fordran i redovisningen.

Anläggningstillgångar och inventarier är upptagna till anskaffningsvärdet minskat 
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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 minst ett basbelopp (2018: 45 500 kronor) exklusive mervärdesskatt. Enligt 
RKRs rekommendation 11.4 "materiella anläggningstillgångar", så ska avskrivningarna 
spegla hur tillgångarna förbrukas. Skillnader på förbrukning och nyttjandeperioder på 
betydande komponenter ska beaktas, vilket innebär att tillgångarna ska delas upp på 
komponenter som ska skrivas av separat. Lekebergs kommun har i delårsrapporten 
tillämpat komponentavskrivning och anläggningsregistret har genomlysts och 
uppdaterats. De kommunägda bolagen kommer börja att tillämpa 
komponentavskrivning till årsbokslutet 2018.

Förråd har värderats enligt lägsta värdets princip.

Kapitalkostnader är den samlade benämningen på avskrivningar och intern ränta. 
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Internräntan 2018 har 
uppgått till 1,75 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

 

AVSKRIVNINGSTIDER KOMMUNALA BOLAG

Byggnader 33-50 år

Markanläggningar 20 år

Maskiner och inventarier 3-20 år
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10 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.

Demografi - Vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek eller 
sammansättning.

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.

Interimpost - 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 
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påverkat eget kapital.

Rörelsekapital - Är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
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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Tjänsteskrivelse – Utvecklingsmedel 2019

Ärendebeskrivning
I MER-plan 2018 avsattes extra resurser till bland annat tekniska hjälpmedel i 
välfärden, utredningar och kompetensutveckling. I de preliminära ramar inför 2019 
som Kommunstyrelsen beslutade om i juni finns ytterligare en avsättning om ca 7,2 
mnkr. För att få möjligheten att utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 
2019, så förslås att ansökningsmöjligheten för dessa öppnas redan till 
Kommunstyrelse sammanträdet i november 2018.

1 Bakgrund
I MER-plan 2018 avsattes extra resurser till bland annat tekniska hjälpmedel i 
välfärden, utredningar och kompetensutveckling. I de preliminära ramar inför 2019 
som Kommunstyrelsen beslutade om i juni finns ytterligare en avsättning om 7 152 
tkr. För att få möjligheten att utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 2019, 
så förslås att ansökningsmöjligheten för dessa öppnas redan till Kommunstyrelse 
sammanträdet i november 2018. 

Regler för ansökningsförfarandet finns beslutade i ärendet KS 18-417. Viktigt att 
komma ihåg är att kraven på ansökningarna kommer att skärpas till 2019. Inga 
ansökningar kommer att godkännas som inte innehåller behov, syfte och resultat. 
Tyngdpunkten ska vara att satsningen leder till ett effektivare arbetssätt. Ansökan 
ska även visa på vilken effektivitet och/eller ekonomisk besparing som satsningen 
ger.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att öppna ansökningsmöjligheterna avseende 2019 års 
utvecklingsmedel i november 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03
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Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§105 - Utvecklingsmedel 2019 (KS 18-620)
Ärendebeskrivning
I MER-plan 2018 avsattes extra resurser till bland annat tekniska hjälpmedel i välfärden, 
utredningar och kompetensutveckling. I de preliminära ramar inför 2019 som 
Kommunstyrelsen beslutade om i juni finns ytterligare en avsättning om ca 7,2 mnkr. För att 
få möjligheten att utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 2019, så förslås att 
ansökningsmöjligheten för dessa öppnas redan till Kommunstyrelse sammanträdet i november 
2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen öppnar ansökningsmöjligheterna från och med november 2018 avseende 
2019 års utvecklingsmedel.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-1)

Sida 3 av 3
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Beställning av investering samt borgensåtagande för 
Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med 
servering och samlingssal på Linden

Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 
för en investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala 
byggnationer har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler.

Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler med låg tillgänglighet och 
anpassning för den skolverksamhet som idag bedrivs i lokalerna. Prognosen visar 
även att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de närmsta 15-åren.

Kommunstyrelsen har i samband med arbetet inför MER-planen 2019 med prognos 
för 2020-2021 fastställt ytterligare ett investeringsutrymme på 20 miljoner kronor 
och beslutat att detta utrymme ska användas för att tillskapa ett tillagningskök för 
mat till äldre med tillhörande servering samt samlingssal vid Linden.

Kommunfullmäktige föreslås därför fatta beslut om att bygga en ny skola i Fjugesta 
samt ett tillagningskök vid Linden.  

1 Bakgrund
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 
för en investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala 
byggnationer har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler. 

Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler med låg tillgänglighet och 
anpassning för den skolverksamhet som idag bedrivs i lokalerna. Prognosen visar 
även att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de närmsta 15-åren.

Kommunstyrelsen har i samband med arbetet inför MER-planen 2019 med prognos 
för 2020-2021 fastställt ytterligare ett investeringsutrymme på 20 miljoner kronor 
och beslutat att detta utrymme ska användas för att tillskapa ett tillagningskök för 
mat till äldre med tillhörande servering samt samlingssal vid Linden.

2 Analys
Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler med låg tillgänglighet och 
anpassning för den skolverksamhet som idag bedriv i lokalerna. Prognosen visar även 
att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de närmsta 15-åren.



Tjänsteskrivelse 2018-09-04 2 (4)

Dnr: KS 18-694

2.1 Befintliga skollokaler
Vid en analys av grundskoleverksamhetens befintliga lokaler kan man konstatera att 
det finns skillnader i både utrymme och kostnader för de olika byggnaderna.

Tabell 1 Befintliga hyreskontrakt för skollokaler i Lekebergs kommun. Antal inskrivna elever är siffror från 
VT2018.

Befintliga hyreskontrakt för grundskoleverksamheten i Lekebergs kommun

Årshyra 
(tkr)

Yta 
(kvm)

Antal barn 
(st)

kr/kvm kvm/barn
ref. 10-15 
kvm/barn

kr/barn

Mullhyttans skola 1304 2255 122 578 19 10 689

Hidinge skola 9567 6155 233 1554 26 41 060

Tulpanen 1727 2273 258 760 9 6 694

Tulpanen 1250 1905 656

Tulpanen fsk 477 368 1296

Lekebergsskolan 8376 10528 412 796 26 20 330

Lekebergsskolan bollhall 880 2120 415

Lekebergsskolan 4-6 1357 2984 455

Lekebergsskolan 7-9 4612 4624 997

Lekebergsskolan centralkök 1218 650 1873

Lekebergsskolan fritids 309 150 2059

Tulpanens 9kvm/barn är under referensvärden 15-16 kvm/barn som generellt 
används vid nybyggnation av skollokaler. Siffrorna visar också skillnader i 
kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 
lokaler. Disponibel yta och kvadratmeterhyran leder tillsammans till skillnader i 
lokalernas kostnad per inskrivet barn i verksamheten. 

I samband med den genomförda förstudien har det kommunala bolaget, Lekebergs 
kommunfastigheter AB som äger de skollokaler som kommunen hyr genomfört en 
inventering av skollokalerna i Fjugesta. Inventeringen visar på att även befintliga 
lokaler har behov av renovering och reinvestering för att långsiktigt kunna uppfylla 
de krav som kommunen har på skollokaler i Fjugesta.

2.2 Prognos för elever i grundskolan i Fjugesta
Prognosen visar på en modest ökning av antalet barn i åldrarna 6-9 år i Fjugesta fram 
till 2030. Antalet barn i mellanstadieålder kommer att öka med cirka 20% under 
prognosperioden. Även barnen i 13-15-årsåldern kommer att öka men nästan 100 
barn vilket motsvarar ungefär 30%. I åldrarna 13-15 år visar också analysen att av 
antalet folkbokförda barn i kommunen går knappt 10% i skola utanför kommunen.
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Tabell 2 Prognos för elever i grundskolan i Fjugesta 
*jämförelse mellan prognos och utfall.

SCB prognos 2018-2030 antal barn i grundskola i Fjugesta

Årskurs f-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Summa

2017 244/260* 149/147* 274/260* 667/667*

2018 236 159 278 673

2019 242 160 272 674

2020 224 188 295 707

2021 225 189 315 729

2022 232 188 331 751

2023 237 169 364 770

2024 237 171 376 784

2025 240 177 365 782

2030 247 182 369 798

2.3 Tillagningskök med tillhörande servering och samlingssal 
vid Linden

Det befintliga serveringsköket vid Linden stängdes 2016 och det har sedan dess 
funnits en politisk önska om att återupprätta funktionen som det tidigare köket och 
serveringen fyllde som samlingsplats och som service till kommunens äldre. I 
Styrgruppen för kommunala byggnationer har inriktningsbeslut tagits som dikterar 
att det utökade investeringsutrymmet ska användas för att anlägga ett tillagningskök 
för mat till äldre med tillhörande servering samt samlingssal vid Linden.

Detta skulle avlasta centralköket vid Lekebergsskolan och möjliggöra en mötesplats 
för de äldre i kommunen. Samlingssalen skulle vara en tillgång för alla invånare i 
kommunen.

2.4 Borgensåtagande för de kommunala bolagen
Lekebergs kommunfastigheter Ab och Lekebergs bostäder AB

Tabell 3 Borgensåtagande för de kommunala fastighetsbolagen.

Lekebergs kommuns borgensåtagande Belopp (kr)

Lekebergs Bostäder AB (LeBo) 267 500 000

Lekebergs Kommunsfastigheter AB (LeKo) 360 640 000

Summa befintligt borgensåtagande 628 140 000
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Utökat borgensåtagande LeBo 20 000 000

Utökat borgensåtagande LeKo 130 000 000

Summa borgensåtagande efter utökning 778 140 000

Lekebergs Bostäder AB (LeBo) 287 500 000

Lekebergs Kommunsfastigheter AB (LeKo) 490 640 000

3 Slutsats
Grundskoleverksamheten i Fjugesta är i behov av nya ändamålsenliga lokaler, med 
fokus på trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö, för att möta det ökande 
elevantalet. 

Den politiska viljan är att tillskapa ett tillagningskök för mat till äldre med tillhörande 
servering och samlingssal vid Linden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. beställer av Lekebergs Kommunfastigheter AB, investering och 
genomförande av en skola f-9 vid Lekebergsskolan för upp till 130 miljoner 
kronor, i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

2. beställer investering och genomförande av ett tillagningskök för mat till äldre 
med tillhörande servering samt samlingssal vid Linden för upp till 20 miljoner 
kronor av Lekbergs Bostäder AB.

3. ingår borgen för Lekebergs Kommunfastigheter ABs räkning upp till totalt 
lånebelopp om 490 640 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 130 
mnkr.

4. ingår borgen för Lekebergs Bostäder ABs räkning upp till totalt lånebelopp 
om 287 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 20 mnkr.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Windal
Kommundirektör Handläggare
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Behovsanalys
- Skollokaler i Fjugesta
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Inledning
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 
för en investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala 
byggnationer har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler. 

Kultur- och bildningsnämnden fattade den 15 maj 2018 beslut om att samla 
grundskoleverksamheten i Fjugesta till området vid Lekebergsskolan.

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits 
fram för att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så 
mycket som möjligt för att tillgodose behoven av lokaler som 
grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Arbetet i styrgruppen har haft stort fokus på 
trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö samt att både matsal och idrottshall 
även ska anpassas för det prognostiserade elevantalet.

Befintliga skollokaler  i Fjugesta
Vid en analys av grundskoleverksamhetens befintliga lokaler kan man konstatera att 
det finns skillnader i både utrymme och kostnader för de olika byggnaderna.

Befintliga hyreskontrakt för grundskoleverksamheten i Lekebergs kommun

Årshyra 
(tkr)

Yta 
(kvm)

Antal 
barn 
(st)

kr/kvm kvm/barn
ref. 10-15 
kvm/barn

kr/barn

Mullhyttans skola 1304 2255 122 578 19 10 689

Hidinge skola 9567 6155 233 1554 26 41 060

Tulpanen 1727 2273 258 760 9 6 694

Tulpanen 1250 1905 656

Tulpanen fsk 477 368 1296

Lekebergsskolan 8376 10528 412 796 26 20 330

Lekebergsskolan bollhall 880 2120 415

Lekebergsskolan 4-6 1357 2984 455

Lekebergsskolan 7-9 4612 4624 997

Lekebergsskolan centralkök 1218 650 1873

Lekebergsskolan fritids 309 150 2059



3 (5)

Tulpanens 9kvm/barn är under referensvärden 15-16 kvm/barn som generellt 
används vid nybyggnation av skollokaler. Siffrorna visar också skillnader i 
kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 
lokaler. Disponibel yta och kvadratmeterhyran leder tillsammans till skillnader i 
lokalernas kostnad per inskrivet barn i verksamheten. 

I samband med den genomförda förstudien har det kommunala bolaget, Lekebergs 
kommunfastigheter AB som äger de skollokaler som kommunen hyr genomfört en 
inventering av skollokalerna i Fjugesta. Inventeringen visar på att även befintliga 
lokaler har behov av renovering och reinvestering för att långsiktigt kunna uppfylla 
de krav som kommunen har på skollokaler i Fjugesta.

Prognos för elever i grundskoleålder i Fjugesta
Prognosen visar på en modest ökning av antalet barn i åldrarna 6-9 år i Fjugesta fram 
till 2030. Antalet barn i mellanstadieålder kommer att öka med cirka 20% under 
prognosperioden. Även barnen i 13-15-årsåldern kommer att öka men nästan 100 
barn vilket motsvarar ungefär 30%. I åldrarna 13-15 år visar också analysen att av 
antalet folkbokförda barn i kommunen går knappt 10%.

Tabell 1 Prognos för antalet barn i lågstadieålder i Fjugesta. *jämförelse med faktiskt utfall.

SCB prognos 2018-2030 antal barn Fjugesta

6-åringar 7-åringar 8-åringar 9-åringar Summa

2017 56/59* 79/82* 50/59* 59/60* 244/260*

2018 49 57 80 50 236

2019 54 50 59 79 242

2020 59 55 51 59 224

2021 56 60 57 52 225

2022 57 57 61 57 232

2023 61 57 58 61 237

2024 58 62 59 58 237

2025 59 59 63 59 240

2030 61 61 63 62 247

Tabell 2 Prognos för antalet barn i mellanstadieålder i Fjugesta. *jämförelse med faktiskt utfall.

SCB prognos 2018-2013 antal barn i Fjugesta
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10-åringar 11-åringar 12-åringar Summa

2017 49/48* 49/51* 51/51* 149/147*

2018 59 51 49 159

2019 50 60 50 160

2020 78 51 59 188

2021 59 79 51 189

2022 51 60 77 188

2023 57 53 59 169

2024 61 58 52 171

2025 58 62 57 177

2030 61 61 60 182

Tabell 3 Prognos för antalet barn i högstadieålder i Lekebergs kommun. *jämförelse med faktiskt utfall

Slutsats
Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler med låg tillgänglighet och 

SCB prognos 2018-2030 antal barn i Lekebergs kommun

13-åringar 14-åringar 15-åringar Summa

2017 82/72* 98/93* 94/95* 274/260*

2018 99 83 96 278

2019 94 97 81 272

2020 104 94 97 295

2021 120 103 92 315

2022 111 119 101 331

2023 138 109 117 364

2024 130 137 109 376

2025 105 127 133 365

2030 132 118 119 369
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anpassning för den skolverksamhet som idag bedriv i lokalerna. Samt att flera av de 
befintliga skollokalerna i Fjugesta har behov av renovering och reinvestering. 

Prognosen visar även att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de 
närmsta 15-åren vilket gör det i de nuvarande lokalerna blir svårt att inrymma alla 
tillkommande elever. En ny- om- och tillbyggnad av skollokaler i Fjugesta behöver ha 
en kapacitet för 830 elever, vilket även gäller för matsal och idrottshall.

I enlighet med inriktningen som styrgruppen för kommunala byggnationer angett 
behöver fokus ligga på trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö.
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§71 - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 (KUB 18-740)
Ärendebeskrivning
Befolkningsprognoser visar att antalet barn i grundskoleålder kommer att öka i Fjugesta, år 
2030 kommer det finnas knappt 830 barn i grundskoleålder. 

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits fram för 
att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så mycket som möjligt 
för att tillgodose behoven av lokaler som grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Den 
framtagna förstudien visar att en skolbyggnation är möjlig inom budgetramen på 130 miljoner 
kronor.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1.Fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 elever, vilket 
även innefattar kapacitet i matsal och bollhall.

2.Framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och avsätta medel för en 
investering i skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att beslutssats två förtydligas enligt följande: 2.Framställer till 
kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och att medel för detta avsätts i enlighet 
med de av KF fastställda "MER-plan 2018, med planåren 2019-2020" för en investering i 
skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Söderman (M) yrkande och 
finner att de gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
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Justerare signatur

1. fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 elever, vilket 
även innefattar kapacitet i matsal och bollhall.

2. framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och att medel för detta 
avsätts i enlighet med den av KF fastställda "MER-plan 2018, med planåren 2019-2020" för 
en investering i skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 elever, vilket 
även innefattar kapacitet i matsal och bollhall.

2. framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och att medel för detta 
avsätts i enlighet med den av KF fastställda "MER-plan 2018, med planåren 2019-2020" för 
en investering i skollokaler i Fjugesta i enlighet med den behovsanalys som tagits fram.

3. justerar ärendet omedelbart.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KUB 18-740-1)
 §66 KUB-AU Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KUB 18-740-2)
 Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta - (KUB 18-740-11)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
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Behovsanalys
- Skollokaler i Fjugesta



2 (5)

Inledning
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 
för en investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala 
byggnationer har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler. 

Kultur- och bildningsnämnden fattade den 15 maj 2018 beslut om att samla 
grundskoleverksamheten i Fjugesta till området vid Lekebergsskolan.

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits 
fram för att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så 
mycket som möjligt för att tillgodose behoven av lokaler som 
grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Arbetet i styrgruppen har haft stort fokus på 
trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö samt att både matsal och idrottshall 
även ska anpassas för det prognostiserade elevantalet.

Befintliga skollokaler  i Fjugesta
Vid en analys av grundskoleverksamhetens befintliga lokaler kan man konstatera att 
det finns skillnader i både utrymme och kostnader för de olika byggnaderna.

Befintliga hyreskontrakt för grundskoleverksamheten i Lekebergs kommun

Årshyra 
(tkr)

Yta 
(kvm)

Antal 
barn 
(st)

kr/kvm kvm/barn
ref. 10-15 
kvm/barn

kr/barn

Mullhyttans skola 1304 2255 122 578 19 10 689

Hidinge skola 9567 6155 233 1554 26 41 060

Tulpanen 1727 2273 258 760 9 6 694

Tulpanen 1250 1905 656

Tulpanen fsk 477 368 1296

Lekebergsskolan 8376 10528 412 796 26 20 330

Lekebergsskolan bollhall 880 2120 415

Lekebergsskolan 4-6 1357 2984 455

Lekebergsskolan 7-9 4612 4624 997

Lekebergsskolan centralkök 1218 650 1873

Lekebergsskolan fritids 309 150 2059
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Tulpanens 9kvm/barn är under referensvärden 15-16 kvm/barn som generellt 
används vid nybyggnation av skollokaler. Siffrorna visar också skillnader i 
kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 
lokaler. Disponibel yta och kvadratmeterhyran leder tillsammans till skillnader i 
lokalernas kostnad per inskrivet barn i verksamheten. 

I samband med den genomförda förstudien har det kommunala bolaget, Lekebergs 
kommunfastigheter AB som äger de skollokaler som kommunen hyr genomfört en 
inventering av skollokalerna i Fjugesta. Inventeringen visar på att även befintliga 
lokaler har behov av renovering och reinvestering för att långsiktigt kunna uppfylla 
de krav som kommunen har på skollokaler i Fjugesta.

Prognos för elever i grundskoleålder i Fjugesta
Prognosen visar på en modest ökning av antalet barn i åldrarna 6-9 år i Fjugesta fram 
till 2030. Antalet barn i mellanstadieålder kommer att öka med cirka 20% under 
prognosperioden. Även barnen i 13-15-årsåldern kommer att öka men nästan 100 
barn vilket motsvarar ungefär 30%. I åldrarna 13-15 år visar också analysen att av 
antalet folkbokförda barn i kommunen går knappt 10%.

Tabell 1 Prognos för antalet barn i lågstadieålder i Fjugesta. *jämförelse med faktiskt utfall.

SCB prognos 2018-2030 antal barn Fjugesta

6-åringar 7-åringar 8-åringar 9-åringar Summa

2017 56/59* 79/82* 50/59* 59/60* 244/260*

2018 49 57 80 50 236

2019 54 50 59 79 242

2020 59 55 51 59 224

2021 56 60 57 52 225

2022 57 57 61 57 232

2023 61 57 58 61 237

2024 58 62 59 58 237

2025 59 59 63 59 240

2030 61 61 63 62 247

Tabell 2 Prognos för antalet barn i mellanstadieålder i Fjugesta. *jämförelse med faktiskt utfall.

SCB prognos 2018-2013 antal barn i Fjugesta
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10-åringar 11-åringar 12-åringar Summa

2017 49/48* 49/51* 51/51* 149/147*

2018 59 51 49 159

2019 50 60 50 160

2020 78 51 59 188

2021 59 79 51 189

2022 51 60 77 188

2023 57 53 59 169

2024 61 58 52 171

2025 58 62 57 177

2030 61 61 60 182

Tabell 3 Prognos för antalet barn i högstadieålder i Lekebergs kommun. *jämförelse med faktiskt utfall

Slutsats
Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler med låg tillgänglighet och 

SCB prognos 2018-2030 antal barn i Lekebergs kommun

13-åringar 14-åringar 15-åringar Summa

2017 82/72* 98/93* 94/95* 274/260*

2018 99 83 96 278

2019 94 97 81 272

2020 104 94 97 295

2021 120 103 92 315

2022 111 119 101 331

2023 138 109 117 364

2024 130 137 109 376

2025 105 127 133 365

2030 132 118 119 369
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anpassning för den skolverksamhet som idag bedriv i lokalerna. Samt att flera av de 
befintliga skollokalerna i Fjugesta har behov av renovering och reinvestering. 

Prognosen visar även att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de 
närmsta 15-åren vilket gör det i de nuvarande lokalerna blir svårt att inrymma alla 
tillkommande elever. En ny- om- och tillbyggnad av skollokaler i Fjugesta behöver ha 
en kapacitet för 830 elever, vilket även gäller för matsal och idrottshall.

I enlighet med inriktningen som styrgruppen för kommunala byggnationer angett 
behöver fokus ligga på trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö.
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Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-
9

Ärendebeskrivning
Befolkningsprognoser visar att antalet barn i grundskoleålder kommer att öka i 
Fjugesta, år 2030 kommer det finnas knappt 830 barn i grundskoleålder.  

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits 
fram för att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så 
mycket som möjligt för att tillgodose behoven av lokaler som 
grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Den framtagna förstudien visar att en 
skolbyggnation är möjlig inom budgetramen på 130 miljoner kronor.

1 Bakgrund
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 
för en investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala 
byggnationer har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler. 
Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga 
lokaler då mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler från förra sekelskiftet med låg 
tillgänglighet och anpassning för den skolverksamhet som idag bedriv i lokalerna. 
Prognosen visar även att barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de 
närmsta 15-åren vilket gör att framförallt lågstadiets befintliga lokaler inte kommer 
kunna inrymma alla elever i f-3.

Inom ramen för arbetet i styrgruppen för kommunala byggnationer har skisser tagits 
fram för att säkerställa att investeringsutrymmet på 130 miljoner ska räcka till så 
mycket som möjligt för att tillgodose behoven av lokaler som 
grundskoleverksamheten i Fjugesta har. Den framtagna förstudien visar att en 
skolbyggnation är möjlig inom budgetramen på 130 miljoner kronor.
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2 Analys av befintliga lokaler samt antalet barn i 
grundskoleålder i Fjugesta

Vid en analys av grundskoleverksamhetens befintliga lokaler kan man konstatera att 
det finns skillnader i både utrymme och kostnader för de olika byggnaderna.

Befintliga hyreskontrakt för grundskoleverksamheten i Lekebergs kommun

Årshyra 
(tkr)

Yta 
(kvm)

Antal 
barn 
(st)

kr/kvm kvm/barn
ref. 10-15 
kvm/barn

kr/barn

Mullhyttans skola 1304 2255 122 578 19 10 689

Hidinge skola 9567 6155 233 1554 26 41 060

Tulpanen 1727 2273 258 760 9 6 694

Tulpanen 1250 1905 656

Tulpanen fsk 477 368 1296

Lekebergsskolan 8376 10528 412 796 26 20 330

Lekebergsskolan bollhall 880 2120 415

Lekebergsskolan 4-6 1357 2984 455

Lekebergsskolan 7-9 4612 4624 997

Lekebergsskolan centralkök 1218 650 1873

Lekebergsskolan fritids 309 150 2059

Tulpanens 9kvm/barn är under referensvärden 15-16 kvm/barn som generellt 
används vid nybyggnation av skollokaler. Siffrorna visar också skillnader i 
kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 
lokaler. Disponibel yta och kvadratmeterhyran leder tillsammans till skillnader i 
lokalernas kostnad per inskrivet barn i verksamheten. 

I samband med den genomförda förstudien har det kommunala bolaget, Lekebergs 
kommunfastigheter AB som äger de skollokaler som kommunen hyr genomfört en 
inventering av skollokalerna i Fjugesta. Inventeringen visar på att även befintliga 
lokaler har behov av renovering och reinvestering för att långsiktigt kunna uppfylla 
de krav som kommunen har på skollokaler i Fjugesta.



Tjänsteskrivelse 2018-08-20 3 (5)

Dnr: KUB 18-740

SCB prognos 2018-2030 antal barn Fjugesta

6-åringar 7-åringar 8-åringar 9-åringar Summa

2017 56/59 79/82 50/59 59/60 244/260

2018 49 57 80 50 236

2019 54 50 59 79 242

2020 59 55 51 59 224

2021 56 60 57 52 225

2022 57 57 61 57 232

2023 61 57 58 61 237

2024 58 62 59 58 237

2025 59 59 63 59 240

2030 61 61 63 62 247

SCB prognos 2018-2013 antal barn i Fjugesta

10-åringar 11-åringar 12-åringar Summa

2017 49/48 49/51 51/51 149/147

2018 59 51 49 159

2019 50 60 50 160

2020 78 51 59 188

2021 59 79 51 189

2022 51 60 77 188

2023 57 53 59 169

2024 61 58 52 171

2025 58 62 57 177

2030 61 61 60 182



Tjänsteskrivelse 2018-08-20 4 (5)

Dnr: KUB 18-740

Prognosen visar på en modest ökning av antalet barn i åldrarna 6-9 år i Fjugesta fram 
till 2030. Antalet barn i mellanstadieålder kommer att öka med cirka 20% under 
prognosperioden. Även barnen i 13-15-årsåldern kommer att öka men nästan 100 
barn vilket motsvarar ungefär 30%. I åldrarna 13-15 år visar också analysen att av 
antalet folkbokförda barn i kommunen går knappt 10% i skola utanför kommunen.

3 Slutsats
Grundskoleverksamheten i Fjugesta är i behov av nya ändamålsenliga lokaler, med 
fokus på trafiksäkerhet och en attraktiv utomhusmiljö, för att möta det ökande 
elevantalet. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 

1. Fastställer behovet för en ny Lekebergsskola (f-9) till att kunna inrymma 830 
elever, vilket även innefattar kapacitet i matsal och bollhall.

2. Framställer till kommunfullmäktige att genomföra ett skolbygge och avsätta 
medel för en investering i skollokaler i Fjugesta i enlighet med den 
behovsanalys som tagits fram.

LEKEBERGS KOMMUN
 

SCB prognos 2018-2030 antal barn i Lekebergs kommun

13-åringar 14-åringar 15-åringar Summa

2017 82/72 (75) 98/93 (102) 94/95 (108) 274/260 (285) diff. 4%

2018 99 83 96 278

2019 94 97 81 272

2020 104 94 97 295

2021 120 103 92 315

2022 111 119 101 331

2023 138 109 117 364

2024 130 137 109 376

2025 105 127 133 365

2030 132 118 119 369
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Monica Skantz Anna Windal
Förvaltningschef Handläggare
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Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Martin Willén (Kommundirektör)
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Ordförande _________________________________________________________________
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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§113 - Beställning av investering samt borgensåtagande för 
Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med servering och 
samlingssal på Linden (KS 18-694)
Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 finns medel avsatta 2020 för en 
investering i skollokaler motsvarande 130 mnkr. I styrgruppen för kommunala byggnationer 
har sedan ett arbete skett för att bereda investeringen i skollokaler.

Grundskolan i Fjugesta är i behov av nya lokaler dels för att få mer ändamålsenliga lokaler då 
mellanstadiet idag delvis inryms i lokaler från förra sekelskiftet med låg tillgänglighet och 
anpassning för den skolverksamhet som idag bedrivs i lokalerna. Prognosen visar även att 
barnkullarna i Fjugesta kommer att öka ytterligare de närmsta 15-åren.

Kommunstyrelsen har i samband med arbetet inför MER-planen 2019 med prognos för 2020-
2021 fastställt ytterligare ett investeringsutrymme på 20 miljoner kronor och beslutat att detta 
utrymme ska användas för att tillskapa ett tillagningskök med tillhörande servering och 
samlingssal vid Linden.

Kommunfullmäktige föreslås därför fatta beslut om att bygga en ny skola i Fjugesta samt ett 
tillagningskök vid Linden. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.beställer investering och genomförande av en ny skola f-9 vid Lekebergsskolan för upp till 
130 miljoner kronor av Lekebergs Kommunfastigheter (LeKo).

2.beställer investering och genomförande av ett tillagningskök för äldrematen med tillhörande 
servering och samlingssal vid Linden för upp till 20 miljoner kronor av Lekebergs Bostäder 
AB.

3.ingår borgen för Lekebergs Kommunfastigheter ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 
490 640 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp och utökar därmed 
borgensåtagandet med 130 mnkr.

4.ingår borgen för Lekebergs Bostäder ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 287 500 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
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skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp och utökar därmed borgensåtagandet med 
20 mnkr.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - (61758)
 Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta - (62172)
 §71 KUB nämnd Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KS 18-694-3)
 KUB Behovsanalys - skollokaler i Fjugesta - (KS 18-694-2)
 KUB Tjänsteskrivelse - Byggnation av nya Lekebergsskolan f-9 - (KS 18-694-1)
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Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 2 för 
kommunstyrelsen

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

Rapport 2 avser genomförda interna kontroller och uppföljningar per 31 juli 2018 
utifrån risker och planerade kontrollmoment i den antagna internkontrollplanen för 
2018.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört samtliga planerade kontroller för 
perioden 2018-05-01 till 2018-07-31. Resultatet visar på övervägande del av inga 
avvikelser, några mindre avvikelser har noterats gällande uppföljning av politiskt 
fattade beslut, där en större översyn nu är påbörjad arbetsmiljöplaner. Mindre 
avvikelser har även hittats gällande kontrollen av brandskyddsprotokoll i 
förvaltningarna. Ett möte med brandskyddombud är planerat i september. På 
dagordningen står bland annat brandskyddspärmen och brandskyddskontroller.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2

LEKEBERGS KOMMUN

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

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

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

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

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

 En organisation upprättas för den interna kontrollen. 

 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

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

1.1 Riskbedömningsmatris 
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  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

13 11 

22 

21 12 

9 8 

7 1 

18 17 

15 14 

6 3 

20 10 5 

19 

4 2 

16 
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Kritisk Medium Totalt: 22 

 

Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

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

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

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

3  Information försvinner eller kommer i fel 
händer 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

4  Arkivhandlingar förstörs då lokalerna är 
undermåliga 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

Ekonomi  5  Person som ej har behörighet 
beslutsattesterar 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

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

7  Beställaren beslutattesterar sina egna 
fakturor 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

8  Fakturauppgifterna från leverantören är ej 
korrekta 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

9  Hantering av och redovisning av 
handkassor sker felaktigt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

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

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

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

12  Sjukfrånvaro rapporteras inte i självservice 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

16 6 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

13  Kommunen följer inte arbetstidslagens 
regler för mertidsarbete. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

14  Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet följs 
inte. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

15  Hög arbetsbelastning 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

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

17  Verksamheter bedriver inget systematiskt 
brandskyddsarbete 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

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

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

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

21  Undermålig väghållning 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

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

2.1 Administration 

2.1.1 Politiska beslut verkställs inte 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Redovisning av ej verkställda beslut till ansvarig 
instans 

Kommentar 

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

Redovisning tillfälle två  Mindre avvikelser 2018-07-31 Anna Nilsson 

Kommentar 

24 givna uppdrag från kommunstyrelsen till och med 31 juli 2018. Av de 24 givna uppdragen är 
6 uppdrag klara, 13 uppdrag påbörjade och 5 uppdrag ej påbörjade. En större översyn av de 
äldsta uppdragen är påbörjad. 

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

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

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Kontrollera loggar på slumpvis utvalda 

Kommentar 

Kontrollerat fem ärenden i kommunstyrelsens diarium. Ingen obehörig har varit inne i 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

sekretessärenden i Platina ärendena. 

Redovisning två  Inga avvikelser 2018-07-31 Anna Nilsson 

Kommentar 

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

Redovisning tre  Ej påbörjad 2018-10-31 Anna Nilsson 

Redovisning fyra  Ej påbörjad 2018-12-31 Anna Nilsson 

2.1.3 Information försvinner eller kommer i fel händer 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Kontrollera backup tas av Platina 

Kommentar 

Det körs backuper enligt följande på Platina servern: 1 gång per dygn - Fullständiga backuper 
på helgerna och Incremental (förändringar) på Vardagar 

Platina Databas: Systemet :1 gång per dygn Fullständiga backuper på helgerna och Incremental 
(förändringar) på Vardagar 

Databasen: SQL fullständiga backuper 1 gång per dygn + loggfils backuper 4 ggr per dygn 

SYD-IT försöker testa backuperna ibland men det är inget som hinnes med så ofta tyvärr. 

Kontroll två  Ej påbörjad 2018-12-31 Gustav Olofsson 

2.1.4 Arkivhandlingar förstörs då lokalerna är undermåliga 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av arkivlokal Kontroll  Ej påbörjad 2018-12-31 Cecilia Lindström 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Metod 
Fysiskt besöka kommunens arkiv för kontroll 

 

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Person som ej har behörighet beslutsattesterar 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontrollera att befintlig förteckning är aktuell Kontroll tillfälle ett  Inga avvikelser 2018-07-31 Jennie Ramberg 

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

Kommentar 

Attestförteckningarna är aktuella och stämmer med styrtabeller i Visma 

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

2.2.2 Inköp görs utanför ramavtal 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

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

Stickprov tillfälle två  Inga avvikelser 2018-07-31 Gunilla Ljungstedt 

Kommentar 

Inga avvikelser på de slumpmässigt framtagna verifikaten. 

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

Stickprov tillfälle fyra  Ej påbörjad 2018-12-31 Gunilla Ljungstedt 
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2.2.3 Beställaren beslutattesterar sina egna fakturor 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll att besluts och mottagarattest ej är samma 
person 

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

Metod 
Stickprov av inköp på tio slumpmässigt framtagna 
fakturor 

Kommentar 

Inga avvikelse funna på de slumpmässigt framtagna verifikaten. 

Stickprov tillfälle två  Inga avvikelser 2018-07-31 Gunilla Ljungstedt 

Kommentar 

Inga avvikelser på de slumpmässigt framtagna verifikaten 

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

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

2.2.4 Fakturauppgifterna från leverantören är ej korrekta 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Stickprov på inköp av tio stycken slumpmässigt 
framtagna fakturor. 

Kommentar 

Kontroll har skett gällande innehav av F-skattebevis och momsreg.nr. 

Ingen avvikelse har funnits på de stickprov som utförts. 

Stickprov tillfälle två  Inga avvikelser 2018-07-31 Gunilla Ljungstedt 

Kommentar 

Kontroll har skett gällande innehav av F-skatt och Regnr. 

Ingen avvikelse på de slumpmässigt framtagna verifikaten. 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

  

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

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

2.2.5 Hantering av och redovisning av handkassor sker felaktigt 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av redovisning, kvitton, kontanter och 
förvaring 

Stickprov tillfälle ett  Inga avvikelser 2018-07-31 Gunilla Ljungstedt 

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

Kommentar 

Denna har ej relevans per 180731 då handkassor kontrolleras sept-dec årligen enligt rutin. 
Uppföljning av kontrollmomentet sker i december. 

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

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

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Investeringsbeslut mot rätt investering Stickprov tillfälle ett  Inga avvikelser 2018-07-31 Inger Sundblad 

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

Kommentar 

I delårsbokslutet 180731 har avstämning gjorts gällande första halvårets 18 års investeringar 

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

2.3.1 LAS-regler följs inte vid tjänstetillsättning 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontrolla av upprättade anställningsbevis Stickprov - tillfälle 1  Inga avvikelser 2018-04-30 Linda Calson 

Metod 
Stickprov på 10 st inlämnade anställningsbevis 

Kommentar 

Kontroll av anställningsbevis sker kontinuerligt under året, inga avvikelser upptäckta. 

Stickprov - tillfälle 2  Inga avvikelser 2018-07-31 Linda Calson 

Kommentar 

Alla anställningsavtal som inkommer till personalavdelningen kontrolleras innan sortering till 
arkivet. I de fall fel eller annan avvilkelse upptäcks kontaktas ansvarig chef för korrigering. 

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

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

2.3.2 Sjukfrånvaro rapporteras inte i självservice 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

 Större avvikelser 2018-04-30 Carina Åkesson 

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

Kommentar 

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

  

Kontroll av rapporterad 
sjukfrånvaro - tillfälle 2 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Carina Åkesson 
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Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

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

 Avslutad 2018-05-18  

2.3.3 Kommunen följer inte arbetstidslagens regler för mertidsarbete. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Kontroll av samtliga individer i mertidsjournalen. 

Kommentar 

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

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

2.3.4 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet följs inte. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av upprättad handlingsplan för 
arbetsmiljöarbetet följs. 

Uppföljning - tillfälle 1  Mindre avvikelser 2018-07-31 Carina Åkesson 

Metod 
Uppföljning med respektive ansvarig chef. 

Kommentar 

Internkontroll av befintliga arbetsmiljöplaner visar inga större avvikelser. 
Återfinner dock problem/avvikelser som ej åtgärdats inom aktuell tidplan. 
 
 

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



  2018-08-20 

 

14 

 

2.3.5 Hög arbetsbelastning 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av att sjukfrånvaron följs upp Uppföljning av statistik - tillfälle 
1 

 Inga avvikelser 2018-04-30 Peter Brändholm 

Metod 
Uppföljning av att sjukstatistik följs upp inom 
förvaltningen 

Kommentar 

Sjukfrånvaron följer en positiv trend sedan halvårsskiftet 2017. 

Uppföljning av statistik - tillfälle 
2 

 Inga avvikelser 2018-07-31 Peter Brändholm 

Kommentar 

Uppföljning genomförd enligt plan 

Uppföljning av statistik - tillfälle 
3 

 Ej påbörjad 2018-10-31 Peter Brändholm 

Uppföljning av statistik - tillfälle 
4 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Peter Brändholm 

2.4 Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Risk- och sårbarhetsanalys görs inte 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Granska senast antagen RSA 
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2.4.2 Verksamheter bedriver inget systematiskt brandskyddsarbete 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av brandskyddsprotokoll Kontroll av protokoll  Mindre avvikelser 2018-07-31 Harmen Rebel 

Metod 
Gå igenom så att alla verksamheter har aktuella 
protokoll 

Kommentar 

En mall och en förfrågan om vem som är brandskyddsombud har skickats till förvaltningschefer 
i januari. Vid översikten saknades många verksamheter. Efter en påminnelse till 
förvaltningschefer har responsen varit betydligt bättre. Ett möte med brandskyddombud är 
planerat i september. På dagordningen står bland annat brandskyddspärmen och 
brandskyddskontoller. Efter mötet har vi en bättre bild på läget. 

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

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Skickar påminnelse  Avslutad 2018-06-20  

Boka möte med brandskyddsombud  Pågående 2018-09-28  

2.4.3 Ökad risk för olyckor 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av att LSO efterlevs Kontroll ett  Inga avvikelser 2018-07-31 Harmen Rebel 

Metod 
Gå igenom och granska så att beslutade aktiviteter 
genomförs 

Kommentar 

Handlingsplanen uppdateras med status på åtgärder. 

Kontroll två  Ej påbörjad 2018-12-31 Harmen Rebel 
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2.4.4 Krisledning är inte förberedda på en kris 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Kontroll av genomförda övningar jmf planerad 

 

Kontroll av medlemmarna i krisledningen är aktuell Kontroll  Inga avvikelser 2018-07-31 Harmen Rebel 

Metod 
Kontrollera krisledningens medlemmar och att 
kontaktuppgifter stämmer 

Kommentar 

Har skickat ut listan till deltagare i krisorganisationen för uppdatering 

Kontroll två  Ej påbörjad 2018-12-31 Harmen Rebel 

2.4.5 Kommunens fordon är inte besiktigade 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Kontroll av registreringsnummer och årsmodell 

 

2.4.6 Undermålig väghållning 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontrollera att väghållning utförs enligt gällande avtal 
med entreprenör 

Uppföljning tillfälle 1  Inga avvikelser 2018-04-30 Stein-Tore 
Johnsen 

Metod 
Fysiska kontroller (stickprov på olika ytor) 

Kommentar 

Vinterväghållning utförd enligt ramavtal 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

2.4.7 Trasig belysningsanläggning 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

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

Metod 
Fysisk kontroll. Kontroll av administration/information 
till avtalad entreprenör. 

 

2.5 Slutsatser av uppföljning 

De flesta kontrollmoment har ingen avvikelse. I de fall avvikelse konstaterats finns åtgärd planerad och påbörjad för komma tillrätta med 
bristerna. 

2.6 Åtgärder 

För avvikelsen gällande kontrollen av brandskyddsprotokoll i förvaltningarna blir åtgärden att boka möte med brandskyddsombuden för 
information och diskussion kring verksamhetens brandskydd. Gällande politiskt fattade beslut är en större översyn av de äldsta uppdragen 
är påbörjad. 



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §102

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§102 - Intern kontrollrapport 2 för kommunstyrelsen (KS 18-677)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd 
som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att 
utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och 
anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är 
viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Rapport 2 avser genomförda interna kontroller och uppföljningar per 31 juli 2018 utifrån 
risker och planerade kontrollmoment i den antagna internkontrollplanen för 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört samtliga planerade kontroller för perioden 
2018-05-01 till 2018-07-31. Resultatet visar på övervägande del av inga avvikelser, några 
mindre avvikelser har noterats gällande uppföljning av politiskt fattade beslut, där en större 
översyn nu är påbörjad arbetsmiljöplaner. Mindre avvikelser har även hittats gällande 
kontrollen av brandskyddsprotokoll i förvaltningarna. Ett möte med brandskyddombud är 
planerat i september. På dagordningen står bland annat brandskyddspärmen och 
brandskyddskontroller.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 2 för kommunstyrelsen - (KS 18-677-1)
 Intern kontrollrapport 2 för Kommunstyrelsen - (KS 18-677-2)
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Intern kontrollrapport 2 
för kommunstyrelsen

Utförda kontroller 2018-05-01 till 2018-07-31



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Uppföljning av kontrollmoment - avvikelser
Kontrollmoment Resultat Kommentar Ev. Åtgärd
Uppföljning av politiskt fattade 
beslut

Mindre avvikelser 24 givna uppdrag från 
kommunstyrelsen till och med 31 
juli 2018. Av de 24 givna 
uppdragen är 6 uppdrag klara, 13 
uppdrag påbörjade och 5 
uppdrag ej påbörjade. 

En större översyn har påbörjats 
avseende de äldsta uppdragen. 

Kontroll av att upprättad 
handlingsplan för 
arbetsmiljöarbetet följs

Mindre avvikelser Kontrollen visar inga 
större avvikelser dock 
finns mindre avvikelser 
gällande åtgärder som 
inte följts upp i tid.

Kontroll av 
brandskyddsprotokoll

Mindre avvikelser Vid översikten saknades 
många verksamheter. Efter 
en påminnelse till 
förvaltningschefer har 
responsen varit betydligt 
bättre. 

Ett möte med 
brandskyddombud är 
planerat i september. På 
dagordningen står bland 
annat brandskyddspärmen 
och brandskyddskontroller. 
Efter mötet har vi en bättre 
bild på läget.
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Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs 
kommun - rapport 2

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll 
och ska i samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den 
interna kontrollen inom nämnderna fortlöper. Rapport 2 avser genomförda 
kontrollmoment för perioden 2018-05-01-2018-07-31.

Socialnämnden har kontrollerat samtliga moment för perioden, resultatet visar på 
övervägande del av inga avvikelser. Två mindre avvikelser har hittats gällande 
kontroll av faktiskt verkställda anställningar i relation till delegationsbeslut och 
kontroll av att beslut på delegation rapporteras till nämnd. 

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört alla kontrollmoment för perioden. 
Mindre avvikelser har noterats gällande uppföljning av verkställighet av fattade 
beslut samt uppföljning av personalens hälsa. 

Sydnärkes IT-nämnd har kontrollerat samtliga uppföljningar varav två hade inga 
avvikelser, tre mindre avvikelser och en större avvikelse. 

Totaltsett bedöms den interna kontrollen fungera bra i kommunens nämnder

1 Analys
1.1 Socialnämnden
Socialnämnden har kontrollerat samtliga moment för perioden, resultatet visar på 
övervägande del av inga avvikelser. Två mindre avvikelser har hittats gällande 
kontroll av faktiskt verkställda anställningar i relation till delegationsbeslut och 
kontroll av att beslut på delegation rapporteras till nämnd.

Planerade åtgärder för att komma tillrätta med bristerna är informationsinsats till 
socialförvaltningens ledningsgrupp, som planeras att genomföras under hösten 2018.
En större avvikelse har hittats gällande kontrollen av verksamhetens ekonomiska 
resultat. Resultatet per 31/7 uppgår till - 2 329 tkr och helårsprognosen till - 3 000 
tkr. Underskott finns inom LSS vuxna och barn, individ- och familjeomsorg samt inom 
nattenheten. Ingen åtgärd finns presenterad för denna avvikelse.

1.2 Kultur- och bildningsnämnden
Kultur- och bildningsnämnden har genomfört alla kontrollmoment för perioden. 
Mindre avvikelser har noterats gällande uppföljning av verkställighet av fattade 
beslut samt uppföljning av personalens hälsa. Där visar kontrollen en positiv trend 
gällande sjukfrånvaro, men att upplevd oro/stress har varit periodvis hög.
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Åtgärder finns planerade för dessa mindre avvikelser, bl.a. undersöka och åtgärda 
orsakerna gällande oro/stress samt utveckla arbetsformerna för att säkerställa att 
politiskt fattade beslut genomförs. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med att se över kontrollområdena inför Internkontrollplan 2019.

1.3 Sydnärkes IT-nämnd
Sydnärkes IT-nämnd har kontrollerat samtliga uppföljningar varav två hade inga 
avvikelser, tre mindre avvikelser och en större avvikelse. De tre mindre avvikelserna 
avser sammanställning av datorer, sammanställning och uppföljning av 
säkerhetskopieringsjobb, sammanställning av utförda kontroller. Den större 
avvikelsen avser supportärenden som inte följer rutinerna. För samtliga avvikelser 
finns åtgärder planerade.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson Helen Ekman
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §103

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§103 - Intern kontrollrapport 2 för Lekebergs kommun - rapport 
2 (KS 18-678)
Ärendebeskrivning
Intern kontrollrapport 2 för Lekebergs kommun är inte färdigställd vid tidpunkten för 
arbetsutskottets sammanträde.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets behandling av ärendet

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

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

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

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

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

 En organisation upprättas för den interna kontrollen. 

 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

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

1.1 Riskbedömningsmatris 

S
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3 

  

 

 

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

5 4 

3 

8 

7 6 

2 1 
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Kritisk Medium Totalt: 8 

 

Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Nämndens beslut genomförs/verkställs 
inte. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Nämnden vet inte vad som beslutats på 
delegation. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Ekonomi  3  Att förvaltningen går miste om statliga 
bidrag. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

4  Att förvaltningen inte återsöker beviljade 
bidrag. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Personal  5  Ökad oro och stress i verksamheterna på 
grund av budgetförutsättningarna 2018. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Verksamhetsspecifik  6  Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar 
för fristående förskola enligt lag. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

7  Den kommunala biblioteksplanen 
genomförs/verkställs inte. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

8  På grund av lägre personaltäthet når inte 
barn/elever i förskola, skola och 
pedagogisk omsorg målen i läroplanerna. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

1 7 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Nämndens beslut genomförs/verkställs inte. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av verkställighet av politiskt fattade 
beslut. 

Sammanställning av politiskt 
fattade beslut - Tillfälle 1. 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Linda Kirrander 

Metod 
Sammanställning av politiskt fattade beslut och 
verkställighet. 

Kommentar 

En genomgång av politiskt fattade beslut för perioden 2015-2018 har gjorts utifrån uppdrag 
som nämnden gett förvaltningen. Genomgången visar det i några ärenden är klart vem som 
ansvarig samt om uppdrag överlämnats vid uppsägningar. 

  

Sammanställning av politiskt 
fattade beslut - Tillfälle 2 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Linda Kirrander 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Fortsatt uppföljning  Ej påbörjad 2018-12-31  

2.1.2 Nämnden vet inte vad som beslutats på delegation. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Stickprov av delegationspunkter. Stickprov - Tillfälle 1  Mindre avvikelser 2018-04-30 Linda Kirrander 

Metod Stickprov - Tillfälle 1  Ej påbörjad 2018-10-31 Linda Kirrander 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Stickprov av slumpvis utvalda delegationspunkter. 

Resultat av kontroll 

Stickprov har gjorts för punkt 7 i 
delegationsordningen som gäller "Rätt att ingå avtal 
som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av 
större vikt och som avser den löpande verksamheten 
hos kultur- och bildningsförvaltningen" samt punkt 8 i 
delegationsordningen "Teckna avtal med aktörer för 
kulturarrangemang i förskola och skola" för perioden 
180101-180423. 

Gällande registrerde avtal för den angivna perioden 
valdes slumpmässigt 

KUB 18-187 (Nyttjanderättsavtal (markupplåtelse) för 
mountainbike-led Lekeberg 1:1), KUB 18-58 
(Konsultavtal gällande Konsulttjänst för utveckling av 
skolskjutsverksamheten Lekeberg kommun) och KUB 
18- 215  (Programvatal för skolteaterproduktion) 

Stickproverna visar att det för två av tre avtal inte 
finns något delegationsbeslut registrerat. 

 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Information om delegationsordning  Ej påbörjad 2018-10-31  



  2018-08-17 

 

8 

 

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Att förvaltningen går miste om statliga bidrag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Omvärldsbevakning av möjliga bidrag. Sammanställning av 
omvärldsbevakning. 

 Inga avvikelser 2018-04-30 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Sammanställning av bidrag att söka. 

Kommentar 

Trots underbemanning är bedömningen att förvaltningen hunnit med att söka de bidrag som 
kunnat sökas från Skolverket. Det är Tomas Andersson som varit den från ledningsgruppen 
som haft extra fokus på bidragsområdet. Här får förvaltningen också bra stöd från 
förvaltningsekonom Sandra Magnusson. Bidrag som sökts och eller återrapporterats: Läxhjälp 
huvudmän, Kvalitetssäkrade åtgärder, Högskolestudier specialpedagog, Introduktionsprogram, 
Lovskola, Elevhälsa, Samordnare nyanlända. 

2.2.2 Att förvaltningen inte återsöker beviljade bidrag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av sökta bidrag. Kontroll att beviljade bidrag 
rekvirerats - Tillfälle 1. 

 Inga avvikelser 2018-04-30 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Kontroll att beviljade bidrag återsökts/rekvirerats. 

Kommentar 

2018-05-06 genomförde Jan-Åke Stolt Karlsson en kontroll på Skolverkets hemsida att de 
bidrag som kunnat sökas (se övan) hade sökts och beslutats utifrån att korrekta ansökningar 
lämnats in av förvaltningen. 

Kontroll att beviljade bidrag 
rekvirerats - Tillfälle 2. 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Tomas 
Andersson1 



  2018-08-17 

 

9 

 

2.3 Personal 

2.3.1 Ökad oro och stress i verksamheterna på grund av budgetförutsättningarna 2018. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av personalens hälsa. Uppföljning av arbetsmiljö -
 Tillfälle 1. 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Uppföljning av sjukfrånvaro, medarbetarenkät och 
utvecklingssamtal och andra personalsamtal som t.ex. 
avgångssamtal. 

Kommentar 

Internkontrollen visar på en positiv trend gällande förvaltningens sjukfrånvaro jämfört med 
jan-maj 2017 (se bild nedan). När det gäller upplevd oro/stress bland personalen så visar bl.a. 
medarbetarundersökning och chefers olika rapporter på att den har varit hög periodvis 
och/eller för vissa verksamheter under januari-juni bl.a. med koppling till att chefer/personal 
slutat och/eller till MER-planen -18 och dess mål vs medel. Bedömningen från KUBs LG är att 
läget gällande oro/stress totalt sett blivit bättre senaste månaden i.o.m. att nya tjänster 
tillsatts. 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

 

Uppföljning av arbetsmiljö -
 Tillfälle 2. 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 
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2.4 Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar för fristående förskola enligt lag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Tillsyn genomförs. Resultat av tillsyn.  Ej påbörjad 2018-10-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Verksamhetsbesök med färdiga kontrollfrågor som 
sammanställs och återförs till verksamheten för ev. 
åtgärd. 

Kommentar 

Tillsyn av Solberga förskolor planeras genomföras 28 aug -18. Som underlag används en 
frågechecklista för att säkerställa att alla lagkrav kontrolleras. Resultatet av tillsynen kommer 
att presenteras i rapport 3. 

2.4.2 Den kommunala biblioteksplanen genomförs/verkställs inte. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av biblioteksplanens åtgärder. Sammanställning av 
biblioteksplanens åtgärder. 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Sammanställning av genomförda åtgärder/insatser. 

 

2.4.3 På grund av lägre personaltäthet når inte barn/elever i förskola, skola och pedagogisk omsorg målen i 

läroplanerna. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av måluppfyllelse. Sammanställning och analys -
 Tillfälle 1. 

 Inga avvikelser 2018-07-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Resultaten mäts mot uppsatta mål. Tillgänglig statlig 

Kommentar 

Baseras på förvaltningschefens bedömning i aug -18 inklusive svårighet att följa upp denna risk 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

statistik används som referensunderlag. på ett tillförlitligt sätt. 

Sammanställning av analys -
 Tillfälle 1 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Internkontrollen visar på mindre avvikelser gällande upplevd oro/stress hos viss personal samt att det i finns uppdrag från nämnden där det 
råder oklarhet kring vem som är har uppdraget, exempelvis genom att personer slutat. 

2.6 Åtgärder 

Nya förvaltningschefen kommer under 2:a halvåret 2018: 
1. Undersöka - samt i förekommande fall vidta lämpliga åtgärder - gällande oro/stress. 
2. Tillsammans med utredningssekreterare utveckla arbetsformerna vad gäller spårbarhet och uppföljning för ännu bättre säkerställa att 
politiskt fattade beslut verkligen genomförts. 



Protokoll 2018-08-28

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-15:45 Multen, kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Linda Kirrander (utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Cecilia Berglöf (Ekonom)
Therese Larsson (C) (politisk lärling)
Esko Söderberg (S) (politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §67

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Jette Bergström

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linda Hallén (S)
Gerry Milton (SD)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Jette Bergström (S)  ersätter Ing-Britt Fransson-
Karlsson (S)
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Protokoll 2018-08-28

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-28

Datum för överklagan 2018-08-30 till och med 2018-09-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-08-28

Justerare signatur

§67 - Uppföljning av internkontroll för perioden maj till juli 2018 
(KUB 18-44)
Ärendebeskrivning
Uppföljning av den interna kontrollplanen ska göras kontinuerligt under året. Den andra 
uppföljningen görs i och med prognos 2 i augusti med stickprov på beslutade kontrollområden 
som är att nämndens beslut genomförs/verkställs inte, ökad oro och stress i verksamheterna 
på grund av budgetförutsättningarna 2018, att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar för 
fristående förskola enligt lag samt på grund av lägre personaltäthet når inte barn/elever i 
förskola, skola och pedagogisk omsorg målen i läroplanerna. 

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för 
perioden januari till juli 2018.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) tilläggsyrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med att se över kontrollområdena inför Internkontrollplan 2019 för att uppföljning ska 
vara möjlig.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande 
och finner att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för 
perioden januari till juli 2018 och ger förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att se 
över kontrollområdena inför Internkontrollplan 2019 för att uppföljning ska vara möjlig.
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Protokoll 2018-08-28

Justerare signatur

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för 
perioden januari till juli 2018 och ger förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att se 
över kontrollområdena inför Internkontrollplan 2019 för att uppföljning ska vara möjlig.

 

Beslutsunderlag
 Intern kontrollrapport uppföljning 2 - (KUB 18-44-16)
 Tjänsteskrivelse – Uppföljning av internkontroll för perioden maj till juli 2018 - (KUB 18-44-

17)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-44-18)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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Protokoll 2018-08-29

Sydnärkes IT-nämnd
Tid Plats Plats
10:30-12:00 Hallsbergs kommunhus Location  

Övriga
Madeline Andersson (Kommunchef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Harry Lundin (Kommunchef)
Lena Fagerlund (Kommundirektör Hallsberg)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Marcus Cederberg (Förvaltningschef IT)
Peter Strömberg (stf förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §24

Ordförande _________________________________________________________________
Per Eriksson

Justerare _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Per Eriksson (S) (ordförande) (Askersunds 
kommun)
Magnus Andersson (S) (vice ordförande) 
(Hallsbergs kommun)
Wendla Thorstensson (C) (Lekebergs kommun)
Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun)  
ersätter Bo Rudolfsson (KD)
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Protokoll 2018-08-29

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Datum för överklagan 2018-08-29 till och med 2018-09-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2018-08-29

Justerare signatur

§24 - Utförd intern kontroll Sydnärkes IT-förvaltning (Syd-IT 18-
155)
Ärendebeskrivning
En uppföljning av tidigare upprättad intern kontroll har genomförts. Av 6 kontrollerade 
punkter har 2 inga avvikelser, 3 mindre avvikelser och 1 större avvikelse.

Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner rapporten för internkontroll

Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner rapporten för internkontroll.

Beslutsunderlag
 Uppföljning intern kontroll - (Syd-IT 18-155-1)
 Intern kontrollrapport (Sydnarkes IT-namnd) - (Syd-IT 18-155-2)
 Utförd intern kontroll Sydnärkes IT-förvaltning - (Syd-IT 18-155-3)
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har 
det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningarför den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att 
detta dokumenteras och antas av nämnd. 

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

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

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

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

 En organisation upprättas för den interna kontrollen. 

 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

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

1.1 Riskbedömningsmatris 

S
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3 

 

 

 

 

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

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

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

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

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

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

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

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

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

10 8 

5 2 

6 9 7 

4 

3 1 
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Kritisk Medium Totalt: 10 

 

Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Delegationsbeslut gällande 
tillsvidareanställningar samt 
visstidsanställningar över 6 månader 
anmäls inte till nämnd. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Att vi inte följer riktlinjerna för 
biståndsbeslut. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

3  Övriga delegationsbeslut rapporteras inte 
till nämnd 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

4  Att vi inte följer riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Ekonomi  5  Verksamheterna håller inte sin budgetram. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

6  Fakturor betalas efter förfallodag 3. Möjlig 1. Försumbar 3 

Personal  7  Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

8  Arbetet med att följa upp och vidta 
åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i 
förvaltningen uteblir 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Verksamhetsspecifik  9  Klagomål och förbättringsförslag i 
verksamheten förs inte vidare utan stannar 
hos mottagaren. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

10  Att alla brukare inte har en aktuell 
genomförandeplan. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

3 7 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Delegationsbeslut gällande tillsvidareanställningar samt visstidsanställningar över 6 månader anmäls inte 

till nämnd. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av faktiskt verkställda anställningar i relation 
till utdrag ur Platina av delegationsbeslut. 

Ta fram underlag i Platina -
 tillfälle 1 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Ilina Losund 

Metod 
Nämndsekreterare tar fram utdrag ur Platina till 
respektive chef som jämför underlagen 

Kommentar 

Mindre avvikelser funna. 

Resultat av kontroll 

Nedan följer en sammanställning av antal 
rapporterade delegationsbeslut angående 
anställningar som gjorts av respektive enhetschef 
under 2018: Av åtta anställningar gjorda under första 
5 månaderna av 2018 har två delegationsbeslut 
rapporterats till nämnden. 

En möjlig förklaring till den låga rapportringen är att 
rapporteringsfunktionen från intranätet under en 
månads tid under våren 2018 var ur funkrtion. Två av 
enhetscheferna meddelar att de rapporterat fyra 
respektive två beslut under våren varav endast ett 
inkommit till nämnden. 

Under hösten 2018 planeras in informationsinsats till 
socialförvaltingens ledningsgrupp med fokus på 
offentlighetsprincipen,registrering av allmänna 

Ta fram underlag i Platina -
 tillfälle 2 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Ilina Losund 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

handlingar, delegationsordning och rapportering av 
delegationsbeslut. 

  

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Informationsinsats  Ej påbörjad 2018-12-28  

2.1.2 Att vi inte följer riktlinjerna för biståndsbeslut. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Avstämning av antalet beslut som inte är omprövade i 
tid 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 1. 

 Ej påbörjad 2018-04-30 Kerstin Johansson 

Metod 
Underlag tas fram från Procapita över fattade 
biståndsbeslut enl SoL. Dessa jämförs med de 
fatslagna riktlinjerna och avvikelser noteras. 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 2. 

 Ej påbörjad 2018-09-30 Kerstin Johansson 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 3 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Kerstin Johansson 

2.1.3 Övriga delegationsbeslut rapporteras inte till nämnd 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av att beslut på delegation rapporteras till 
nämnd 

Ta fram underlag, tillfälle 1  Mindre avvikelser 2018-07-31 Ilina Losund 

Metod 
Slumpvis kontroll av ett antal delegationspunkter 

Kommentar 

Mindre avvikelser funna. 

Resultat av kontroll Ta fram underlag, tillfälle 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Ilina Losund 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Att kontrollera att övriga delegationsbeslut 
rapporteras till nämnd är osäkert eftersom 
Delegationsbesluten regisstreras endast om delegaten 
rapporterar in dem och det går därför inte att följa 
upp om alla delegationsbeslut är rapporterade då det 
inte finns någon referens att kontrollera. Det som går 
att kontrollera är antalet anställningar som har gjorts 
eftersom det går att se hur många anställningsavtal 
som skrivits och därmed jämföra med antalet 
rapporterade delegationsbeslut. Det går också att 
räkna hur många avtal som tecknats under en viss 
period och jämföra med natal delegationsbeslut som 
rapporterats under samma perion. 

Under mars och april månad har fem avtal registrerats 
för Socialnämndens räkning i Platina Antal 
rapporterade delegationsbeslut under samma 
tidsperiod är två. 

Under hösten 2018 planeras in informationsinsats till 
socialförvaltingens ledningsgrupp med fokus på 
offentlighetsprincipen,registrering av allmänna 
handlingar, delegationsordning och rapportering av 
delegationsbeslut. 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Informationsinsats  Ej påbörjad 2018-12-28  

2.1.4 Att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av fattade beslut avseende 
bostadsanpassningsbidrag 

Redovisning av resultat 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Nancy Ganic 
Murtic 

Metod 
Verksamhetsutvecklare begär ut en sammanställning 
av antalet beslut från bostadsanpassningshandläggare 

Kommentar 

Samtliga beslut har redovisats och inga avvikelser har identifierats. 

Resultat av kontroll 

Verksamhetsutvecklare har begärt ut en 
sammanställning av fattande beslut från 
bostadsanpassningshandläggare. Kontrollen visar att 
23 beslut avseende bostadsanpassningsbidrag fattats 
under perioden. Kostnaderna är från 1 000 kr 
(stödhandtag/trappräcke) till 20 000 kr (Ramp till 
entré, utjämning av trösklar) Kontrollen visar således 
inte på några avvikelser. 

Redovisning av resultat 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Nancy Ganic 
Murtic 

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Verksamheterna håller inte sin budgetram. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat Följa upp verksamheternas 
ekonomiska resultat - tillfälle 1 

 Inga avvikelser 2018-04-30 Sandra 
Magnusson 

Metod 
Följa upp föregående kvartalsresultat av pengar ut 
och pengar in för att tidigare indikera riktning och 
möjliggöra ekonomisk styrning. 

Kommentar 

Per sista april har Socialnämnden ett överskott med 1 700 tkr. Överskottet beror på vakanser 
inom ledningsadministrationen samt överskott inom säbo och hemtjänst och 
assistansersättning. Underskott finns inom gruppbostad LSS samt nattenhet och individ- och 
familjeomsorg. Resultatet för helåret beräknas bli +-0. 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Följa upp verksamheternas 
ekonomiska resultat - tillfälle 2 

 Större avvikelser 2018-07-31 Sandra 
Magnusson 

Kommentar 

Resultatet för Socialnämden per 31/7 uppgår till - 2 329 tkr och helårsprognosen till - 3 000 tkr. 
Underskott finns inom LSS vuxna och barn, individ- och familjeomsorg samt inom nattenheten. 

Följa upp verksamheternas 
ekonomiska resultat - tillfälle 3 

 Ej påbörjad 2018-10-31 Sandra 
Magnusson 

Följa up verksamheternas 
ekonomiska resultat - tillfälle 4 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Sandra 
Magnusson 

2.2.2 Fakturor betalas efter förfallodag 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll genom stickprov Stickprov 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Jennie Ramberg 

Metod 
10 stickprov två gånger per år 

Kommentar 

Inga avvikelser funna. 

Resultat av kontroll 

Kontroll av 5 fakturor har gjorts och alla är betalda 
innan förfallodag. 

Stickprov 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Jennie Ramberg 

2.3 Personal 

2.3.1 Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Ta fram statistik för sjukfrånvaro, per enhet Ta fram statistik - tillfälle 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Kerstin Johansson 

Metod 
Gå in i personec och ta fram uppgifter om 
sjukfrånvaro 

Kommentar 

Sjukfrånvaron i Socialförvaltningen per enhet Januari till Juni 2018. 

Oxelgården 6,60% 
Linden 10,81% 
Hemtjänst 5,80% 
HSL/Natt 9,59% 
Socialpsykiatri 1,67% 
Hasselbacken 5,70% 
Daglig verksamhet 13,39% 
Kastanjen 2,89% 
IFO 7,17% 
Socialförvaltningen totalt 7,36% 

Resultat av kontroll 

Sjukfrånvaron i Socialförvaltningen per enhet Januari 
till Juni 2018. 

Oxelgården 6,60% 

Linden 10,81% 

Hemtjänst 5,80% 

HSL/Natt 9,59% 

Socialpsykiatri 1,67% 

Hasselbacken 5,70% 

Daglig verksamhet 13,39% 

Kastanjen 2,89%IFO 7,17% 

Socialförvaltningen totalt 7,36% 

Ta fram statistik - tillfälle 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Kerstin Johansson 
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2.3.2 Arbetet med att följa upp och vidta åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen uteblir 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställa åtgärder som vidtagits för att minska 
sjukfrånvaron 

Redovisning av åtgärder 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Nancy Ganic 
Murtic 

Metod 
Inhämta och analysera de åtgärder som vidtagits på 
varje enhet 

Kommentar 

Av den statistik som presenterats hittills för året har sjuktalen gått ner, vilket visar på ett gott 
arbete med att få ner sjuktalen. Vi är alltjämt inte på godtagbara nivåer, men ser ändå en 
trend med sjunkande siffror. Det finns alltjämt ett antal medarbetare som är 
långtidssjukskrivna där samarbetet med kommunens rehabiliteringssamordnare fortlöper. Det 
har inte skett någon förändring i vad som skall göras från enhetschefernas sida utan de 
gemensamt framtagna och beslutade åtgärder för öka frisktalen utförs alltjämt och studerar 
man siffrorna idag så kan man se att arbetet givit effekt. Enhetscheferna följer upp 
sjukfrånvaron på olika sätt, dokumenterar sjukfrånvaro, lyfter upp punkten på APT och 
medarbetarsamtal, arbetar aktivt med schemaläggning, anpassar arbetsuppgifter, arbetar med 
olika metoder för att motverka konflikter och ser över behovet av utbildningsinsatser. 

Resultat av kontroll 

Av den statistik som presenterats hittills för året har 
sjuktalen gått ner, vilket visar på ett gott arbete med 
att få ner sjuktalen. Vi är alltjämt inte på godtagbara 
nivåer, men ser ändå en trend med sjunkande siffror. 
Det finns alltjämt ett antal medarbetare som är 
långtidssjukskrivna där samarbetet med kommunens 
rehabiliteringssamordnare fortlöper. Det har inte 
skett någon förändring i vad som skall göras från 
enhetschefernas sida utan de gemensamt framtagna 
och beslutade åtgärder för öka frisktalen utförs 
alltjämt och studerar man siffrorna idag så kan man se 
att arbetet givit effekt. Enhetscheferna följer upp 
sjukfrånvaron på olika sätt, dokumenterar 
sjukfrånvaro, lyfter upp punkten på APT och 

Redovisning av åtgärder 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Nancy Ganic 
Murtic 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

medarbetarsamtal, arbetar aktivt med 
schemaläggning, anpassar arbetsuppgifter, arbetar 
med olika metoder för att motverka konflikter och ser 
över behovet av utbildningsinsatser. 

2.4 Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Klagomål och förbättringsförslag i verksamheten förs inte vidare utan stannar hos mottagaren. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ hur synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas. 

Gör sammanställning - tillfälle 1  Inga avvikelser 2018-04-30 Nancy Ganic 
Murtic 

Metod 
Inhämta underlag från enhetschef och gör en 
sammanställning och redovisa vilka utredningar som 
gjorts och vilka eventuella åtgärder och 
förbättringsåtgärder som vidtagits. 

Kommentar 

Samtliga enhetschefer har presenterat underlag på vilka synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag som inkommit till enheterna och vilka åtgärder som vidtagits. 

Gör sammanställning - tillfälle 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Nancy Ganic 
Murtic 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Nancy Ganic Murtic  Avslutad 2018-04-30  

2.4.2 Att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av aktuella genomförandeplaner Gör sammanställning av antal 
genomförandeplaner. 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Nancy Ganic 
Murtic 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Metod 
Inhämta underlag från enhetschef och gör en 
sammanställning och redovisa resultat. 

 

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Per sista juli 2018 har nedanstående punkter följts upp och en beskrivning av utfallet följer under varje punkt: 

 Kontroll av faktiskt verkställda anställningar i förhållande till utdrag ur Platina för delegationsbeslut (Görs av 
utredningssekreterare) 

Av åtta anställningar gjorda under första 5 månaderna av 2018 har två delegationsbeslut rapporterats till nämnden. En möjlig förklaring till 
den låga rapporteringen är att rapporteringsfunktionen från intranätet under en månads tid under våren 2018 var ur funktion. Avvikelser har 
identifierats.  

 Kontroll av att övriga delegationsbeslut rapporteras till nämnd (görs genom stickprov av utredningssekreterare) 

Att kontrollera att övriga delegationsbeslut rapporteras till nämnd är osäkert eftersom delegationsbesluten registreras endast om delegaten 
rapporterar in dem och det går därför inte att följa upp om alla delegationsbeslut är rapporterade då det inte finns någon referens att 
kontrollera. Under mars och april månad har fem avtal registrerats för Socialnämndens räkning i Platina. Antal rapporterade 
delegationsbeslut under samma tidsperiod är två. Avvikelser har således identifierats. 

 Fakturor betalas efter förfallodatum. 

Kontroll av 5 fakturor har gjorts och alla är betalda innan förfallodag 

 Verksamheterna håller sin budgetram. 

Resultatet för Socialnämden per 31/7 uppgår till - 2 329 tkr och helårsprognosen till - 3 000 tkr. Underskott finns inom LSS vuxna och barn, 
individ- och familjeomsorg samt inom nattenheten. 

 Kontroll av fattade beslut avseende bostadsanpassningsbidrag.  

Kontrollen visar att 23 beslut avseende bostadsanpassningsbidrResag fattats under perioden. Kostnaderna  
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 Ta fram statistik för sjukfrånvaro.  

Detta har gjorts av verksamhetscontroller och redovisats på varje nämndsammanträde. Inga avvikelser har identifierats. 

 Sammanställa åtgärder som vidtas för att minska sjukfrånvaron. 

Av den statistik som presenterats hittills för året har sjuktalen gått ner, vilket visar på ett gott arbete med att få ner sjuktalen. 
Socialförvaltningen är alltjämt inte på godtagbara nivåer, men ser ändå en trend med sjunkande siffror. Det finns alltjämt ett antal 
medarbetare som är långtidssjukskrivna där samarbetet med kommunens rehabiliteringssamordnare fortlöper. Det har inte skett någon 
förändring i vad som skall göras från enhetschefernas sida utan de gemensamt framtagna och beslutade åtgärder för öka frisktalen utförs 
alltjämt och studerar man siffrorna idag så kan man se att arbetet givit effekt. Enhetscheferna följer upp sjukfrånvaron på olika sätt, 
dokumenterar sjukfrånvaro, lyfter upp punkten på APT och medarbetarsamtal, arbetar aktivt med schemaläggning, anpassar 
arbetsuppgifter, arbetar med olika metoder för att motverka konflikter och ser över behovet av utbildningsinsatser. Inga avvikelser har 
således identifierats. 

2.6 Åtgärder 

Avvikelser har noterats under följande punkter: 

 Kontroll av faktiskt verkställda anställningar i förhållande till utdrag ur Platina för delegationsbeslut (Görs av 
utredningssekreterare)  

 Kontroll av att övriga delegationsbeslut rapporteras till nämnd (görs genom stickprov av utredningssekreterare) 

De åtgärder som planeras för att komma tillrätta med de identifierade bristerna är en informationsinsats till socialförvaltningens 
ledningsgrupp med fokus på offentlighetsprincipen, registrering av allmänna handlingar, delegationsordning och rapportering av 
delegationsbeslut. Informationsinsatsen planeras hösten 2018.  

  



Protokoll 2018-08-27

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:05 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Sandra Magnusson (Ekonom)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf. förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §53

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Göran Östling 
(M)
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Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-27

Datum för överklagan 2018-08-29 till och med 2018-09-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-08-27

Justerare signatur

§53 - Intern kontrollrapport 2 för socialförvaltningen (SON 18-11)
Ärendebeskrivning
Rapport 2 avser genomförda interna kontroller och uppföljningar per 31 juli 2018 utifrån 
risker och planerade kontrollmoment i den antagna internkontrollplanen för 2018.

Socialförvaltningen har genomfört alla kontrollmoment förutom den som berör risken att 
fakturor betalas efter förfallodatum. 

Resultatet av de genomförda kontrollerna visar på övervägande del av inga avvikelser och 
några mindre avvikelser. För att se planerade åtgärder, se intern kontrollrapport 2.  Intern 
kontrollrapport två publiceras i Meetings senast den 24 augusti.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport 2 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport 2 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 2 för socialförvaltningen - (SON 18-11-11)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-11-10)
 Intern kontrollrapport, Socialnämnden - (SON 18-11-13)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Sida 3 av 3



Tjänsteskrivelse 2018-08-20 1 (2)

Dnr: KUB 18-44

   

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av internkontroll för 
perioden maj till juli 2018

Ärendebeskrivning
Uppföljning av den interna kontrollplanen ska göras kontinuerligt under året. Den 
andra uppföljningen görs i och med prognos 2 i augusti med stickprov på beslutade 
kontrollområden som är att nämndens beslut genomförs/verkställs inte, ökad oro 
och stress i verksamheterna på grund av budgetförutsättningarna 2018, att nämnden 
inte uppfyller tillsynsansvar för fristående förskola enligt lag samt på grund av lägre 
personaltäthet når inte barn/elever i förskola, skola och pedagogisk omsorg målen i 
läroplanerna. 

1 Bakgrund
De kontrollmoment som i den interna kontrollplanen ska följas upp för perioden 
januari till och med juli är följande identifierade riskområden: 

1. Nämndens beslut genomförs/verkställs inte 
2. Ökad oro och stress i verksamheterna på grund av budgetförutsättningarna 2018 
3. Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar för fristående förskola enligt lag. 
4. På grund av lägre personaltäthet når inte barn/elever i förskola, skola och 
pedagogisk omsorg målen i läroplanen

2. Slutsatser och åtgärder
Internkontrollen visar på följande två mindre avvikelser:
- upplevd oro/stress hos viss personal. 
- i flera fall svårt att i efterhand följa upp om politiskt fattade beslut
genomförts av förvaltningen, på grund av att det kan vara oklart vem som är ansvarig 
och om överlämning skett vid personalbyte. 

Utifrån detta kommer nya förvaltningschefen under 2:a halvåret 2018 att:
      1. Vidare utreda - samt i förekommande fall vidta lämpliga åtgärder - 
          gällande oro/stress inom förvaltningen.
      2. Tillsammans med utredningssekreterare utveckla arbetsformerna vad
          gäller spårbarhet och uppföljning för att ännu bättre säkerställa att
          politiskt fattade genomförs.

Avslutningsvis kan noteras att internkontrollen bl.a. också konstaterade att
sjukfrånvaron januari-maj i år är lägre, dvs bättre, än motsvarande period i fjol.
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Dnr: KUB 18-44

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna
kontrollplanen för perioden januari till juli 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare



Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun

§130

KS 18-660
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Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Enligt Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, § 2 a ska ”Kommunen fastställa 
felparkeringsavgiftens belopp”. Enligt samma paragraf får belopp fastställas till lägst 
sjuttiofem och högst ettusentrehundra kronor. (Förordning 1993:1354).
I syfte att kunna meddela ekonomiska sanktioner (ge felparkeringsbot) då fordon 
parkeras mot gällande trafikföreskrifter måste kommunen fastställa belopp för 
felparkeringsavgift.

Förslaget är därför att kommunfullmäktige fastställer felparkeringsavgifter enligt 
förslag till beslut.  

1 Bakgrund
Enligt Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, § 2 a ska ”Kommunen fastställa 
felparkeringsavgiftens belopp”. Enligt samma paragraf får belopp fastställas till lägst 
sjuttiofem och högst ettusentrehundra kronor. (Förordning 1993:1354).

I syfte att kunna meddela ekonomiska sanktioner (ge felparkeringsbot) då fordon 
parkeras mot gällande trafikföreskrifter måste kommunen fastställa belopp för 
felparkeringsavgift.

2 Analys
Kommunen har inte beslutat om felparkeringsavgiftens belopp enligt Förordning 
(1975:1128) om felparkeringsavgift. Detta innebär att det inte kan utdelas 
ekonomiska sanktioner (böter) i de fall bilar parkeras fel.

Tyvärr förekommer det kontinuerligt att fordon felparkeras, i huvudsak i kommunens 
tätorter, och detta medför trafikfara och hindrar/försämrar framkomlighet för annan 
trafik.
Att besluta om felparkeringsavgiften belopp, och därmed möjliggöra ekonomiska 
sanktioner för de som parkerar fel, bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet och 
tillgänglighet.

Regeringen beslutar om lägsta och högsta nivå för belopp avseende felparkerings-
avgift, se text ovan under rubriken bakgrund. Beloppen skiljer sig åt mellan olika 
kommuner, generellt är de högre i stora kommuner med omfattande trafik.

I jämförbara kommuner är belopp mellan 300-600 kr förekommande. Inom 
Samhällsförbundet Bergslagen är beloppsnivåerna föreslagna till 400 respektive 600 
kr beroende på typ av felparkering.
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3 Slutsats
Kommunen bör, enligt Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, besluta om 
felparkeringsavgiftens belopp.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiga fastställer 

1. Felparkeringsavgift på 400 kr utom vid tillfällen enligt punkt två och tre.
2. Felparkeringsavgift på 600 kr där förbud att stanna gäller samt vid parkering 

utan giltigt tillstånd på handikapparkering.
3. Felparkeringsavgift på 200 kr vid utebliven parkeringsskiva eller då 

tidsbestämd tillåten parkeringstid är överskriden på allmän parkeringsplats 
där tidsbestämd parkering med parkeringsskiva beslutats.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §106

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§106 - Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun (KS 18-
660)
Ärendebeskrivning
Enligt Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, § 2 a ska ”Kommunen fastställa 
felparkeringsavgiftens belopp”. Enligt samma paragraf får belopp fastställas till lägst 
sjuttiofem och högst ettusentrehundra kronor. (Förordning 1993:1354).
I syfte att kunna meddela ekonomiska sanktioner (ge felparkeringsbot) då fordon parkeras 
mot gällande trafikföreskrifter måste kommunen fastställa belopp för felparkeringsavgift.

Förslaget är därför att kommunfullmäktige fastställer felparkeringsavgifter enligt förslag till 
beslut. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer

1.Felparkeringsavgift på 400 kr utom vid tillfällen enligt punkt två och tre.

2.Felparkeringsavgift på 600 kr där förbud att stanna gäller samt vid parkering utan giltigt 
tillstånd på handikapparkering.

3.Felparkeringsavgift på 200 kr vid utebliven parkeringsskiva eller då tidsbestämd tillåten 
parkeringstid är överskriden på allmän parkeringsplats där tidsbestämd parkering med 
parkeringsskiva beslutats.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om felparkeringsavgift i Lekebergs kommun - (KS 18-660-1)
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Gatunamn och nya adresser till Hidinge-Lanna 1:126-128 samt 
1:90

§131

KS 18-711
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Gatunamn och nya adresser till Hidinge-Lanna 1:126-
128 samt 1:90

En bilaga: Kartskiss

Ärendebeskrivning
I samband med att avstyckning av tomtmark och bostadsbyggnation skett, från bl a 
fastigheten Hidinge-Lanna 1:89, så har en ny infartsväg anlagts. Vägen ansluter till 
väg 562 (Lannavägen) på en plats vid gränsen mellan fastigheterna Hidinge-Lanna 
1:89 och 1:90.

Vid anläggandet planerades vägen som en tillfällig väg som till del planeras att 
ersättas av den framtida nya genomfartsvägen mellan v 204 och väg 566 
(Hidingevägen), där arbete med ny detaljplan pågår.
De anlagda vägen till fastigheterna ovan har inte namnsatts.

1 Analys
Då den anlagda vägen inte namngivits har problem med att hitta till de berörda 
fastigheterna uppstått. Ett behov av att snarast namnge vägen, och därmed 
möjliggöra nya adresser, har via Sydnärkes Byggförvaltning framförts av de boende 
på berörda fastigheter.

Att vägen idag inte är namnsatt utgör en risk för berörda fastighetsägare om t ex 
räddningstjänst inte hittar till fastigheterna på grund av otydliga adresser.

De boende har föreslagit att vägen namnsätts till Björkängsvägen eller 
Ängagårdsvägen. Namnen relaterar till de gårdsnamn som tidigare utgjort adress till 
platser som sedan länge finns i området. För att följa en inriktning som följdes i 
tidigare beslut avseende namnsättning av Vretalundsvägen så är namnet 
Ängagårdsvägen lämpligt. Namnet utgår då efter den gårdsadress som ligger i ena 
änden av den aktuella vägen. Detta bör upplevas som logiskt och även vara 
igenkännande för boende i området som redan känner till var Lanna Ängagården 
ligger.

2 Slutsats
Den redan anlagda vägen enligt ovan bör namnsättas i syfte att underlätta 
adresshantering och för att möjliggöra att besökande och räddningstjänst att enkelt 
lokalisera de berörda fastigheterna.

Namnet Ängagårdsvägen är ett bra namn då det är en önskan från de berörda 
fastighetsägarna samt att det är logiskt enligt den modell som bl a lett till namnet 
Vretalundsvägen, d v s att namnet utgår från en plats som sedan tidigare finns vid 
vägens ena ände (Lanna Ängagård).
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning enligt följande;

Den redan anlagda vägen, enligt bilaga KS 18-711 karta, ges namnet Ängagårdsvägen,

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Bilaga KS 18-711 Karta
Nyanlagd väg

Berörda fastigheter:
Hidinge-Lanna 1:126 – 1:128
Hidinge-Lanna 1:90

Namnförslag:
Ängagårdsvägen



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §107

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§107 - Gatunamn och nya adresser till Hidinge-Lanna 1:126-128 
samt 1:90 (KS 18-711)
Ärendebeskrivning
I samband med att avstyckning av tomtmark och bostadsbyggnation skett, från bl a 
fastigheten Hidinge-Lanna 1:89, så har en ny infartsväg anlagts. Vägen ansluter till väg 562 
(Lannavägen) på en plats vid gränsen mellan fastigheterna Hidinge-Lanna 1:89 och 1:90.

Vid anläggandet planerades vägen som en tillfällig väg som till del planeras att ersättas av den 
framtida nya genomfartsvägen mellan v 204 och väg 566 (Hidingevägen), där arbete med ny 
detaljplan pågår.
De anlagda vägen till fastigheterna ovan har inte namnsatts.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning enligt följande;

Den redan anlagda vägen, enligt bilaga KS 18-711 karta, ges namnet Ängagårdsvägen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Gatunamn på infartsväg till fastigheterna Hidinge-Lanna 1:126-128 samt 1:90 - (61967)
 Bilaga KS 18-711 karta - (61978)
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Upprättande av detaljplan för industriverksamhet inom del av 
Fjugesta 1:2 (Norr Berga industriområde)

§132

KS 18-530
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Upprättande av detaljplan för industriverksamhet inom 
del av Fjugesta 1:2 (Norr Berga industriområde)

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun förfogar över en mycket ringa omfattning av detaljplanerad 
industrimark. Det finns därav ett behov av att skapa markreserv som är 
detaljplanerad för ändamålet verksamhet och industri.
Kommunen genomförde 2015 ett förvärv av mark från Berga 1:5 angränsande till 
Berga industriområde i Fjugesta. Området ligger norr om nuvarande Berga 
industriområde och längs med väg 204

1 Analys
Kommunen förfogar över oplanerad mark i direkt anslutning till Berga 
industriområdes norra gräns (se bilaga KS 15-582 figur 1). Markområdet omfattar 
totalt ca 30 000 m2. Kommunen har fått förfrågningar från flera företag om 
möjligheten att etablera verksamhet i kommunen, främst i Fjugesta.

Gatuinfrastruktur och VA finns anlagt till en plats ca 75 m söder om gränsen mot det 
från Berga 1:5 förvärvade markområdet. Det kan innebära att hänsyn kan behöva tas 
inför kraven på utbyggd infrastruktur för att göra området tillgängligt och attraktivt.

Det kan även vara så att ett enstaka företag önskar förvärva hela området vilket kan 
innebära att denne helt ansvarar för infrastrukturen på sin egen byggrätt/fastighet.

Detaljplanens exakta utformning kan beslutas under planprocessens gång. 
Inriktningen är dock att planen ska medge motsvarande verksamhet och byggnation 
som det redan planlagda Berga industriområde. 

2 Slutsats
Kommunen saknar markreserv som är detaljplanerad för industriverksamhet. 
Kommunens mark, del av Fjugesta 1:2, norr om Berga industriområde i Fjugesta, är 
möjlig att detaljplanera för industriändamål.
Då ingen köpare finns klar för den framtida industrimarken kan arbetet med en ny 
detaljplan enligt denna tjänsteskrivelse ges prioritet så att den läggs sist i kön av 
kommunens redan beställda detaljplanearbeten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören beställa detaljplanering för 
industrimark på del av Fjugesta 1:2.
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef





Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §108

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§108 - Upprättande av detaljplan för industriverksamhet inom del 
av Fjugesta 1:2 (Norr Berga industriområde) (KS 18-530)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun förfogar över en mycket ringa omfattning av detaljplanerad industrimark. 
Det finns därav ett behov av att skapa markreserv som är detaljplanerad för ändamålet 
verksamhet och industri.
Kommunen genomförde 2015 ett förvärv av mark från Berga 1:5 angränsande till Berga 
industriområde i Fjugesta. Området ligger norr om nuvarande Berga industriområde och längs 
med väg 204

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören beställa detaljplanering för industrimark på 
del av Fjugesta 1:2.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-530-1)
 Bilaga KS 15-582 figur 1 till KS 18-530 - (KS 18-530-2)
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Detaljplan Fjugesta 46:2 m.fl (Linden)

§133

KS 18-346
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Tjänsteskrivelse - Detaljplan Fjugesta 46:2 m.fl (Linden)

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har i det långsiktiga arbetet med att utveckla vård- och
omsorgsboende bedömt att en utbyggnad av Linden kan vara ett alternativ. Det
har dock visat sig att detaljplanen i området behöver göras om för att eventuella
utbyggnader ska vara möjliga att genomföra. Gällande detaljplaner som berör såväl
kvarteret Mejeristen som kvarteret Borgmästaren är väldigt begränsande genom att 
det finns mycket prickad mark (mark som inte får bebyggas). Inriktningen på 
planarbetet är därför att det ska göras en ny gemensam plan för båda kvarteren med 
viss utökad byggrätt för att möta eventuella framtida behov. Kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun beslutade 2018-04-10 (KS 18-346) att beställa en ny detaljplan i 
området. 

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Linden)
2. skickar ut detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Linden) på samråd enligt 

5 kap 11 § Plan- och bygglagen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Jonas Kinell
Kommundirektör Handläggare



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
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✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

   

Detaljplan för Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och Kv. Borgmästaren)



Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

7 Mark        
Kommer projektet att orsaka:

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

b skada eller förändring av värdefull geologisk 
formation

c risk för erosion

d förändrade sedimentsförhållanden i vattendrag, 
sjö eller havsområde

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

8 Luft och klimat        
Kommer projektet att orsaka:

a väsentliga luftutsläpp eller försämring av 
luftkvalitén

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

c obehaglig lukt

8.1 Områdets lokalklimat:

a kalluftssjö

b dåliga vetilationsförhållanden

c risk för besvärande vind

d dåliga ljusförhållanden

e övrigt

9 Vatten       
Kommer projektet att orsaka:

a
förändring av grundvattenkvaliteten
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✔

   

✔

✔

✔
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✔
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✔

✔

✔

✔

✔

✔



Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

b förändring av flödesriktningen för grundvattnet

c minskning av vattentillgången i yt- eller 
grundvattentäkt/brunn

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

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

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

g att vattendom erfordras

h att gamla dikningsföretag påverkas

10 Vegetation        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändringar i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya växtarter

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

11 Djurliv        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändring i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya djurarter

d barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

e  försämring av jaktmarker
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✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

f försämring av fiskevatten

12 Buller och vibrationer        

Kommer projektet att orsaka:

a ökning av nuvarande bullernivå

b störningar i form av vibrationer

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

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

kan vara störande (bländande)

14 Mark- och vattenanvändning        

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

a nuvarande

b planerad

15 Hälsa och säkerhet        

Kommer projektet att orsaka:

a explosionsrisk

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

c risk för att människor utsätts för 
elektromagnetiska 
fält

d risk för hälsofara inklusive mental hälsa

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

f försämring för rörelsehindrade

g farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar
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✔

✔

Marginella ökningar av trafikbuller kan alstras 
med anledning av detaljplaneförslaget. 

✔

✔

Detaljplaneförslaget bedöms inte resultera i att 
riktvärden för buller eller vibrationer kommer 
överskridas. 

✔

✔

✔

Planförslaget fastsäller befintlig 
markanvändning samt möjliggör viss utökad 
byggrätt i området. 

✔

✔

Hela Fjugesta innehåller förhöjda 
radonförekomster i mark.

✔

✔

✔

✔

✔



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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✔

✔

✔

✔

✔

✔

Inga skyddsvärda fornminnen eller annan 
skyddsvärd kulturmiljö finns registrerat inom 
planområdet. 

✔

✔

✔

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

✔

✔

✔

Identifierade möjliga förorenade områden strax 
utanför planområdet bedöms inte utgöra risk 
för föroreningar mot närliggande fastigheter 
eller recipienter. 



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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✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Planområdet är anslutet till kommunalt VA. 

✔

Planområdet är anslutet till kommunalt VA. 

✔

Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet.



Sammanfattning

Ort Datum

Namn

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

Askersund 2018-05-03

Jonas Kinell

Planarkitekt





Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl.
(Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)

Samrådshandling
September 2018

P L A N B E S K R I V N I N G 



HÄR ÄR VI NU

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

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

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

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

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



3

Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:500 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

Bakgrund
Lekebergs kommun har i det långsiktiga arbetet med att utveckla vård- och 
omsorgsboende bedömt att en utbyggnad av Linden kan vara ett alternativ. Det 
har dock visat sig att detaljplanen i området behöver göras om för att eventuella 
utbyggnader ska vara möjliga att genomföra. Gällande detaljplaner som berör såväl 
kvarteret mejeristen som kvarteret borgmästaren är väldigt begränsande genom att det 
finns mycket prickad mark (mark som inte får bebyggas). Inriktningen på planarbetet 
är därför att det ska göras en ny gemensam plan för båda kvarteren med viss utökad 
byggrätt för att möta eventuella framtida behov. Kommunstyrelsen i Lekebergs 
kommun beslutade 2018-04-10 (KS 18-346) att beställa en ny detaljplan i området.  

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter 
utbyggnadsplaner för vård- och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka 
användningen av området generellt så att det finns en större flexibilitet inför eventuella 
byggprojekt i framtiden. 

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

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

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

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

DETALJPLAN FÖR FJUGESTA 46:2 M.FL.
(KV. MEJERISTEN OCH KV. BORGMÄSTAREN) 
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PLANDATA

Läge och omfattning
Området är beläget i de centrala delarna av Fjugesta. Området omfattar ungefär 30 000 
kvadratmeter.

Markägoförhållanden
Förekommande allmän platsmark (gator, park etc.) ägs av Lekebergs kommun. 
Lekebergsbostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB äger övriga fastigheter 
vid sidan av Fjugesta 2:194 som är i privat ägo. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Inga riksintressen finns inom planområdet. 

Översiktsplan för Lekebergs kommun
I översiktsplanen för Lekebergs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-06-
11 kan det nu aktuella planområdet sägas ingå i det område som finns utmarkerat som 
centrum i översiktsplanen. För centrumområdet anges att inriktningen är förtätning 
med småskalig ”stadsmässig” bebyggelse. Det framgår vidare att olika funktioner med 
fördel kan kombineras. 

Planförslaget bedöms följa intentionerna i översiktsplanen. 

Kartbild som visar planområdets läge.
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Detaljplaner
Planområdet regleras i huvudsak i två detaljplaner:

- Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 46:1, 2:19 m.fl. kv. Mejeristen och del av 
kv. Borgmästaren. Detaljplanen antogs 1989. Inom området som berör nu aktuellt 
planförslag får flerbostadshus för bostads- och vårdändamål uppföras.  

- Stadsplan för kv. Mejeristen, Tegelslagaren m.fl. Detaljplanen antogs 1979. 
Inom området i detaljplanen som berör nu aktuellt planområde får flerbostadshus i 
kombination med viss handel uppföras.

Det finns även två detaljplaner som berör några mindre delar av planområdet:

- Detaljplan för Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum). 
Detaljplanen antogs 1998. Inom området i detaljplanen som berör nu aktuellt 
planområde regleras gatumark.  

- Stadsplan för del av Fjugesta M:E (centrum). Detaljplanen antogs 1958. Inom 
området i detaljplanen som berör nu aktuellt planområde regleras gatumark.  

Fastighetsindelningsbestämmelser fastställda som tomtindelningar som berörs är:

- Tomtindelning av kvarteret Borgmästaren. Tomtindelningen antogs 1964. En 
tomtindelning gäller som fastighetsindelningsbestämmelse och reglerar hur fastigheter 
får vara indelade. 

Utsnitt ur de två gällande detaljplanerna som i huvudsak reglerar markanvändningen i området. 
De gällande detaljplanerna medger bostäder, vårdändamål och viss handel i kv. Borgmästaren. 
Föreslagen planområdesgräns i nu aktuellt planförslag är markerad med röd streckad linje.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
De västra delarna av planområdet (kv. Mejeristen) upptas av bebyggelsen för 
vårdboendet Linden. Byggnaden är indelad i olika enheter med varierande våningshöjd 
från en till tre våningar. Byggnaden är i huvudsak i tegelfasad samt med flacka eller 
platta plåttak.    

De östra delarna av planområdet (kv. Borgmästaren) upptas av olika former av 
flerbostadshus samt byggnaden för brandstationen i Fjugesta. Bebyggelsen är i 
huvudsak 2-3 våningar. Dock är punkthuset längs Fjugesta Letstig fyra våningar och 
brandstationen i en våning. Punkthuset är i ljus tegelfasad och med platt tegeltak. 
Övriga flerbostadshus är i rödbrun eller ljus tegelfasad med sadeltak och takpannor i 
tegel, en byggnad i kvarteret har plåttak.   

Trafik
Planområdet ramas in av Fjugesta Letstig, Storgatan, Tegelgatan och Smedjegatan. 
Kvarteren inom planområdet avskiljs även av Östra Långgatan som avslutas med en 
återvändsgata. Till återvändsgatan ansluter en gång- och cykelväg. Trottoarer finns 
längs med majoriteten av gatorna inom planområdet. Kvarteren korsas av gång- och 
cykelvägar som ansluter till bebyggelsen. 

Parkering
Inom planområdet finns parkeringsplatser norr och söder om vårdboendet Linden. Det 
finns även parkeringsplatser i anslutning till flerbostadshusen och intill brandstationen i 
de östra delarna av planområdet. 

Planområdet och dess omgivning. 
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Storgatan Vy del av planområdet

Fjugesta Letstig Punkthus kv. Borgmästaren

Bilder från planområdet 

Vårdboendet Linden

Flerbostadshus kv. Borgmästaren

Vårdboendet Linden

Brandstationen
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Trafikbuller
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och 
förhandsbesked. 

Gällande riktvärden är: 
- 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35  
   kvadratmeter.
- 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35  
   kvadratmeter.
- 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i   
   anslutning till byggnaden.

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

I viss utsträckning kan trafikbuller alstras från gatorna i området, detta gäller främst 
från Fjugesta Letstig och Storgatan. Enligt trafikverkets senast genomförda trafikmät-
ningar berörs Fjugesta Letstig av 2020 fordon per årsmedeldygn (8 % tung trafik) och 
Storgatan av 1250 fordon per årsmedeldygn (10 % tung trafik). 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s databas för jordarter består området i huvudsak av lerig morän.

Risk för ras och skred
Det föreligger ingen risk för ras och skred inom planområdet.  

Mark och vegetation
Inom planområdet finns kortklippta gräsytor och en hel del inslag av vegetation, främst 
i form av buskage och träd. 

Kollektivtrafik
I de västra delarna av planområdet längs Storgatan finns en busshållplats.

Rekreation
Inom planområdet kan innergårdarna och de inslag av trädgårdsmiljöer som finns 
utgöra ett rekreativt värde. I övrigt finns den gamla banvallen i närheten som nyttjas 
mycket för promenader och dylikt, dessutom ansluter den till andra platser av 
rekreationell vikt, som exempelvis mot Bergaskogens naturreservat.   
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Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

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

Planområdet gränsar till område för en drivmedelsstation, registrerad i EBH-stödet, 
vilket är en databas för eventuellt förorenade områden (EBH är en förkortning av 
efterbehandling). Att en fastighet finns registrerad i databasen behöver inte betyda 
att fastigheten är förorenad. Registreringen anger att det funnits en verksamhet som 
kan ha bidragit till att föroreningar finns på platsen. Under 2011 påbörjades arbeten 
för ombyggnation, rivning och nyinstallation av drivmedelsanläggningen. Vid 
schaktarbetet för att installera nya oljeavskiljare, skärmtak och pumpfundament samt 
schakt för drivmedelsledningar påträffade entreprenören schaktmassor som misstänktes 
vara påverkade av petroleumkolväten. Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB 
(Sandström) fick uppdrag av OKQ8 AB att genomföra miljökontroll gällande 
eventuella föroreningsrisker. Det övergripande åtgärdsmålet var att fastigheten och 
dess omgivning efter utförd efterbehandling skulle kunna fortsätta användas för 
drivmedelsförsäljning utan risk för människors hälsa eller för miljön. Det förorenade 
området skall heller inte utgöra risk för närliggande fastigheter eller recipienter.

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

Offentlig och kommersiell service
Planområdet är beläget i centrala Fjugesta och har god tillgång till offentlig och
kommersiell service. I närheten finns torget i Fjugesta och i omgivningarna finns 
service i form av butiker, caféer och restauranger. Ca 500 meter väster om planområdet
återfinns vårdcentralen. Det finns ett par förskolor inom en radie om ca 200 meter från 
området och Lekebergs skolan för åk 4-6 samt åk 7-9 ligger strax angränsande sydost 
om planområdet. Vård- och omsorgsboendet Linden finns inom planområdet.
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter 
utbyggnadsplaner för vård- och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka 
användningen av området generellt så att det finns en större flexibilitet inför eventuella 
byggprojekt i framtiden. 

Planerad bebyggelse
Detaljplanen är utformad för att anpassas utefter en framtida utbyggnad av vård- 
och omsorgsboendet Linden. De planerade åtgärderna är att Linden ska förses med 
tillbyggnader, detta kräver en mer flexibel byggrätt när det gäller såväl markplan som 
när det gäller bebyggelsens höjdbegränsning. 

Inom kv. Mejeristen regleras användningen bostäder, centrum och vård med högsta 
nockhöjd på 15 meter. 

Inom kv. Borgmästaren regleras användningen bostäder, centrum och vård med högsta 
nockhöjd på 15 meter. 

Inom kv. Borgmästaren för området som berör brandstationen regleras användningen 
räddningstjänst med högsta nockhöjd på 15 meter.  

Trafik
I planförslaget fastställs befintliga gator. Den förändring som föreslås är att Östra 
Långgatans återvändgräns tas bort och att en anslutning öppnas mot Fjugesta Letstig.

Planområdet ligger i anslutning till Fjugesta Letstig (väg 564) och Storgatan (väg 561), 
där Trafikverket är väghållare. Det byggnadsfria avståndet för vägarna är 12 meter. Det 
aktuella planområdet ligger dock inom ett planlagt område där avståndet mellan väg 
och bebyggelse värderas i varje enskild detaljplan. Det aktuella planförslaget innebär 
att bebyggelse som närmast kan uppföras på ett avstånd av cirka 6 meter från de båda 
vägarna, där hastighetsbegränsningen är 40 km/h. På den del av vägarna som passerar 
planområdet är sträckningen rak och avkörningsrisken bedöms som liten. 

Trafikbuller
För att uppskatta bullerförhållanden rörande föreslagen byggrätt på kvartersmark 
som möjliggör bostäder och vårdboende - BD har en beräkning gjorts med hjälp 
av trafikbullerprogrammet Trivector Buller Väg. Beräkningen har koncentrerats till 
Fjugesta Letstig och Storgatan då övriga gator inte bedöms beröras av några betydande 
trafikmängder. Resultatet av beräkningarna visar att riktvärden om 60 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad inte överskrids men att maximala ljudnivåer på 
70 dB(A) överskrids där byggrätter tar vid. För innergårdar och bostädernas uteplatser 
finns dock ändå goda möjligheter att skapa en miljö där ljudnivåerna är väl under 55 
dB(A) i ekvivalent nivå och under 70 dB(A) i maximal nivå. 

Vägtrafikuppgifter, resultat av befintligt trafikbuller samt beräkningar av prognostiserat 
trafikbuller fram till 2035 följer på nästa sida.
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Fjugesta Letstig

Trafikmängd: 2020
Andel tunga fordon: 8 %
Hastighet: 40 km/h
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt: 10 meter
Vägbredd: 7 meter

Resultatet av beräkningarna för nuläget utifrån ovanstående parametrar visar 
ekvivalenta ljudnivåer på 57 dB(A) och maximala ljudnivåer på 79 dB(A) för Fjugesta 
Letstig.    

Storgatan

Trafikmängd: 1250
Andel tunga fordon: 10 %
Hastighet: 40 km/h
Närmaste avstånd mellan vägmitt och byggrätt: 10 meter 
Vägbredd: 8 meter

Resultatet av beräkningarna för nuläget utifrån ovanstående parametrar visar 
ekvivalenta ljudnivåer på 55 dB(A) och maximala ljudnivåer på 78 dB(A) för 
Storgatan.

För prognosåret 2035 har trafikmängderna räknats upp med en årlig ökning 
på 1 % per år fram till 2035. Vägtrafikuppgifter, beräkningar och resultat av 
prognostiserat trafikbuller följer nedan: 

Fjugesta Letstig

Trafikmängd: 2400
Andel tunga fordon: 8 %
Hastighet: 40 km/h
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt: 10 meter
Vägbredd: 7 meter

Resultatet av beräkningarna för prognosåret 2035 utifrån ovanstående parametrar 
visar ekvivalenta ljudnivåer på 58 dB(A) och maximala ljudnivåer på 79 dB(A) för 
Fjugesta Letstig.  

Storgatan

Trafikmängd: 1500
Andel tunga fordon: 10 %
Hastighet: 40 km/h
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt: 10 meter
Vägbredd: 8 meter

Resultatet av beräkningarna för prognosåret 2035 utifrån ovanstående parametrar 
visar ekvivalenta ljudnivåer på 56 dB(A) och maximala ljudnivåer på 79 dB(A) för 
Storgatan.  
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Mark- och vegetation
Detaljplanen som sådan föreslår inte några särskilda förändringar av mark- eller 
vegetation i området. 

Geotekniska förhållanden
Det bedöms föreligga goda grundläggningsförutsättningar i området men mer 
detaljerade geotekniska bedömningar utifrån aktuell bebyggelse bör göras i samband 
med bygglovsskedet. 

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

El och tele
Eventuellt tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga el- och teleledningar.

Dagvatten
Området är i dag anslutet till det kommunala dagvattennätet. Planområdet är redan 
exploaterat med bebyggelse vilket inneburit att mark har hårdgjorts, i sin tur medför 
detta att det inte finns samma möjlighet att dagvatten kan infiltreras. Det finns dock 
befintligt ledningsnät som är dimensionerat att hantera dagvattnet inom området. 
Dagvatten kan dock med fördel fördröjas inom kvartersmarken innan det kopplas till 
det kommunala nätet enligt de krav som ställs från VA-huvudmannen. 

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen kan behöva anpassas och utökas. Om brandvattentillgång 
behöver utökas och anpassas ska fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för att 
tillgodose behovet.

Avfallshantering
Avfallshanteringen för eventuellt tillkommande bebyggelse förutsätts ske genom
sopkärl i enlighet med standarden för Sydnärkes kommunalförbund.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget möjliggör en utökad bebyggelse i området men i synnerhet möjliggörs 
mer flexibla byggrätter. Andelen hårdgjorda ytor kan potentiellt utökas inom 
planområdet. Framtida byggprojekt i området skulle kunna medföra att delar av den 
befintliga vegetationen kan komma att avverkas. Planens miljökonsekvenser kan 
minskas om större träd kan sparas även inom de delar som föreslås för nybyggnation 
och om dagvatten kan tas om hand lokalt inom kvartersmark.

Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Lekebergs kommun.

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.
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Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande. 

Samråd: Hösten 2018
Granskning: Hösten 2018
Antagande: Vintern 2018
Laga kraft: Våren 2019

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter
genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla så länge kommunen inte ändrar eller
upphäver planen.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
Tekniska frågor
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga tekniska försörjningssystem.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Efter att detaljplanen
vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. Ansvar
att ansöka och bekosta lantmäteriförättning åligger den fastighetsägare som
berörs i respektive fall. 

I planförslaget är gatumark delvis inritad för mark som har varit kvartersmark i tidigare
plan. Det innebär att kommunen har rätt att lösa in marken som är planlagd för allmän
plats, gata. På motsvarande sätt har fastighetsägaren en rätt att av kommunen kräva
inlösen av gatumarken och få ersättning enligt specifika regler i plan- och bygglagen.

Fastighetsindelningsbestämmelser som regleras genom tomtindelning av kvarteret 
Borgmästaren, akt nr 18-FJU-139, upphävs i sin helhet.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Jonas Kinell   Lars Johansson
Planarkitekt   Förvaltningschef    
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BILAGA 2    

Observera att illustrationen endast ger ett exempel på en möjlig 
utveckling med anledning av planförslaget. Detaljplanen reglerar hur 
marken inom planområdet får och inte får användas men styr inte vad som ska 
genomföras. Detaljplanen anger ramarna för vad som är möjligt och vad som 
inte är möjligt vid en framtida bygglovsprövning och fastighetsbildning.

Illustration

Illustrationen visar befintlig bebyggelse i grå färg och planerad utbyggnad av 
vård- och omsorgsboendet Linden i brun färg. Illustrationen visar även Östra 
Långgatan förlängd mot Fjugesta Letstig.  
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Motion från Socialdemokratiska gruppen om att utreda 
möjligheterna till öppna nätverk via wifi på lämpliga platser i 
kommunen

§134

KS 17-295

   



Tjänsteskrivelse 2018-05-15 1 (2)

Dnr: KS 17-295

   

Tjänsteskrivelse – Öppet wifi i Lekebergs kommun

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

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

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

Analys
2015-12-11 beslutade Sydnärkes IT-nämnd att den kommun som vill erbjuda 
”Internet på allmän plats” gör detta genom upphandling av detta från en extern 
utförare. Investering och drift av öppna Internetuppkopplingar är verksamhet som 
Lekeberg idag inte har avsatt utrymme för i budgeten. En satsning på gratis WiFi 
skulle därför kräva en omprioritering av resurser från annan verksamhet som 
kommunen idag ansvarar för. 

Då det idag är möjligt för privata aktörer, om efterfrågan finns, att på kommersiell 
grund erbjuda Internetuppkoppling är bedömningen att en sådan omprioritering av 
resurser från annan nödvändig kommunal verksamhet inte bör göras. 

Förslaget är därför att motionen avslås av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

LEKEBERGS KOMMUN
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Dnr: KS 17-295

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef





Protokoll 2018-06-11

Kommunfullmäktige
Tid Plats Plats
19:00-20:30 Hidinge skola Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk (S) (Oppositionsråd)

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

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

Sida 1 av 5



Protokoll 2018-06-11

Justerare signatur

Henrik Hult (C) (Socialnämndens ordförande)
Birgitta Hultin (S) (Revisorerna)
Bo Grimsell (C) (Revisorerna)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §30

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman Mait Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 5



Protokoll 2018-06-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-06-11

Datum för överklagan 2018-06-14 till och med 2018-07-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 3 av 5



Protokoll 2018-06-11

Justerare signatur

§30 - Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun (KS 17-
295)
Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna vill de att kommunstyrelsen ska ge i uppdrag till 
förvaltningen att ta fram ett förslag på lämpliga platser där kommunen kan erbjuda ett öppet 
nätverk via wifi.

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

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lennart M Pettersson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att underlaget inte är 
tillräckligt bra.

Sida 4 av 5



Protokoll 2018-06-11

Justerare signatur

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning: Lennart M Petterssons (S) yrkande om 
återremiss mot att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande finner att kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.

Ordförande ställer Lennart M Petterssons (S) yrkande, att ärendet ska återremitteras med 
motiveringen att underlaget inte är tillräckligt bra, mot att ärendet ska avgöras i dag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs och genomförs genom försöksvotering. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras på begäran av en minoritet.

 

 

Beslut

Ärendet återremitteras på begäran av en minoritet, med motiveringen att underlaget inte är 
tillräckligt bra

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

wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-1)
 Yttrande - Svar på motion WiFi - (KS 17-295-4)
 §85 KSAU Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-5)
 §107 KS Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-6)

Sida 5 av 5



2018-08-27 1 (1)

Dnr: KS 17-295

Yttrande WiFi

Den socialdemokratiska gruppen föreslår i sin motion om öppet nätverk i kommunen 
att Lekebergs kommun ska erbjuda sina medborgare tillgång till nätverk på offentliga 
platser i kommunen. 
 
I ett beslut från Sydnärkes IT-nämnd fastställs det att de kommuner som vill införa 
dessa denna typ av tjänst till sina medborgare få göra detta med hjälp utav en extern 
aktör och inte med hjälp av Sydnärkes IT-förvaltning. 

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

Detta är pengar som kan komma medborgarna i kommunen till nytta på bättre sätt 
genom satsningar på skola, vård och omsorg. Istället för att införa nätverk på utvalda 
punkter i kommunen som i sin tur inte blir tillgängliga för alla utan enbart de som 
vistas på dessa specifika platser. 

Att införa detta i Lekebergs kommun konkurrerar dessutom med de verksamheter 
som kan erbjuda sina kunder öppet nätverk för att öka sin attraktion. Lekebergs 
kommun bör inte lägga pengar på verksamheter som kan komma att konkurrera med 
dessa lokala näringsidkare. 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §109

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 4



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§109 - Motion från Socialdemokratiska gruppen om att utreda 
möjligheterna till öppna nätverk via wifi på lämpliga platser i 
kommunen (KS 17-295)
Ärendebeskrivning
I en motion från Socialdemokraterna efterfrågas möjligheten att ha ett öppet nätverk på torget 
i Fjugesta för att visa att Lekeberg är en modern och framåt kommun som förstår sig på vad 
befolkningen förväntar sig inför framtiden.

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

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

Ärendet återremitterades på senaste kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Anette Bergdhal (S) deltar inte beslutet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

 

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

wifi på lämpliga platser i kommunen - (KS 17-295-1)
 §30 KF Svar på motion om öppet wifi i Lekebergs kommun - (KS 17-295-7)

Sida 3 av 4



Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

 Yttrande angående att utreda möjligheten till öppet nätverk via WiFi på lämpliga platser i 
kommunen - (KS 17-295-8)

Sida 4 av 4



 Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och 
familjeomsorgen

§135

KS 15-6

   



Tjänsteskrivelse 2018-08-27 1 (2)

Dnr: KS 15-6

   

Utvärdering av organisationsförändring inom individ- 
och familjeomsorgen

Ärendebeskrivning
Under 2015 genomfördes en utredning i syfte att presentera alternativa 
organisationslösningar för individ- och familjeomsorgen och en förändring 
genomfördes under 2016 då Barn- och familjeavdelningen organisatoriskt överfördes 
till socialförvaltningen. Förändringen innebar att barn- och ungdomsvården, som 
tidigare organiserats under KUB, överfördes till VON, där missbruksvård och 
försörjningsstöd även tidigare organiserats.

I aktuellt uppdrag har det efterfrågas en utvärdering av genomförd 
organisationsförändring med sikte på att kartlägga om de effekter som förändringen 
syftade till har uppnåtts samt att klarlägga hur organisationen ytterligare kan 
utvecklas. Ett särskilt fokus i utvärderingen är barnperspektivet och hur uppdelningen 
mellan nämnderna påverkar barnen.

1 Analys
Den bild som framkommer genom utvärderingen visar en relativt splittrad verk-
samhet på operativ nivå, då framförallt hos arbetet med barn och unga. En tydlighet 
finns i ledningsgruppen men krav på och ansvar för utarbetande och rutiner och 
system för att tydligt följa upp och kvalitetssäkra verksamheten finns på en nivå där 
den i dag inte kan utföras.

2 Slutsats
En viktig förutsättning för samverkan är engagemang och tydlig styrning på alla 
ledningsnivåer. Genom detta ges samverkan en legitimitet. Respektive nämnd måste 
aktivt visa vägen genom att skapa en gemensam plattform genom målbeskrivning 
och tydlig uppföljning. Här behöver framgå vad som förväntas av de båda 
organisationerna samt att resultaten följs upp systematiskt. 

På ledningsnivå behöver förvaltningarna ta fram en gemensam handlingsplan för att 
skapa samverkansformer som utgår från respektive förvaltnings ansvar, var för sig 
och gemensamt. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Lekebergs kommun genomförde 2007 organisatoriska förändringar för att effektivisera 

socialtjänstens insatser för barn och ungdomar. Förändringen innebar att individ- och 

familjeomsorgen för barn och unga överfördes från vård- och omsorgsnämnden (VON) 

till kultur- och bildningsnämnden (KUB).  Arbetet med insatser för personer med bero-

ende- och missbruksproblematik och handläggning av ekonomiskt bistånd organisera-

des sedan tidigare inom VON.  Det övergripande syftet med förändringen var att för-

stärka kommunens förebyggande arbete bland barn och ungdomar samt, genom att 

erbjuda tidiga insatser, möjliggöra för barn och unga att uppnå god livskvalitet på 

”hemmaplan”. Diskussioner om ansvarsgränser skulle inte stå i vägen för ”rätt insats”. 

Under vintern 2014/15 genomfördes genomlysningar av Barn- och familjeenheten och 

Vuxenenheten i syfte att följa upp att verksamheterna bedrev en rättssäker verksamhet 

med god kvalitet. De båda genomlysningarna gav en bild av de styrkor och svagheter 

som fanns i befintliga verksamheter samt angav utvecklingsområden för att stärka or-

ganisationen.   

Ytterligare en utredning genomfördes under 2015 i syfte att presentera alternativa or-

ganisationslösningar för individ- och familjeomsorgen.  

En förändring genomfördes under 2016 då Barn- och familjeavdelningen organisato-

riskt överfördes till socialförvaltningen. Förändringen innebar att barn- och ungdoms-

vården, som tidigare organiserats under KUB, överfördes till VON, där missbruksvård 

och försörjningsstöd även tidigare organiserats.  

1.2. Aktuellt uppdrag 
I aktuellt uppdrag efterfrågas en utvärdering av genomförd organisationsförändring 

med sikte på att kartlägga om de effekter som förändringen syftade till har uppnåtts 

samt att klarlägga hur organisationen ytterligare kan utvecklas.   

Ett särskilt fokus i utvärderingen är barnperspektivet och hur uppdelningen mellan 

nämnderna påverkar barnen.  

1.3. Metod 
Som underlag till utvärderingen har intervjuer genomförts med representanter för 

handläggare och ledning inom socialförvaltningen, med elevhälsan samt med 

nämndernas presidier (VON och KUB). Sammanlagt har 15 personer deltagit vid 

intervjuerna. 

 

En aktgranskning har genomförts med fokus på samverkan ur ett barnperspektiv. 

Sju akter som berör barn mellan 6 och 16 år och som var aktuella för utredning eller 

insats har slumpats fram.  
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2. Tidigare genomlysningar 

Tidigare utredningar visade att organisering av en sammanhållen IFO-verksamhet 

inom VON hade störst förutsättningar för att skapa en trygg verksamhet med hög 

rättssäkerhet och en god arbetsmiljö. Utifrån detta beslutade kommunstyrelsen att 

sammanföra socialtjänsten under VON från och med 1 juli 2016. 

I beslutet framfördes som viktigt att ta fram en tydlig plan och rutiner kring hur 

samverkan med skola/förskola skulle fortsätta utvecklas. I den tidigare organisat-

ionen hade KUB och VON ett gemensamt ansvar att samordna insatser för personer 

som var aktuella hos båda nämnderna, liksom när ansvaret vid 21 års ålder ska 

överflyttas mellan nämnderna när det gäller frågor kring LSS. 

Den tidigare organisationen visade brister i form av framförallt en avsaknad av 

samordning och helhetssyn, vilket innebar en ineffektivitet men även brister i kvali-

tets- och utvecklingsarbetet.  Detta kännetecknades bland annat av att verksamhet-

erna inte följdes upp utöver budget. I utredningarna konstaterades stora avvikelser 

från standardkostnad. 

Dåvarande organisation bedömdes även medförda en sårbarhet gällande kompe-

tens- och personalresurser och verksamheterna kännetecknades av hög arbetsbe-

lastning, personalomsättning och bristande kontinuitet i ledarskapet. Jämförelser 

med andra kommuner indikerade en låg bemanning. 

Verksamheterna uppvisade bristande styrning såväl gällande ekonomi- som mål-

styrning och avsaknad av intern kontroll för att säkerställa bl a en rättssäker hand-

läggning. Bland annat hade flertalet barnavårdsutredningar pågått längre än fyra 

månader. 

Samverkan mellan skola och socialtjänst kring enskilda barn uppgavs medföra att 

insatser kunde komma enskilda barn till del i ett tidigt skede. Verksamheterna sak-

nade dock styrning eller mått för att mäta detta. 
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3. Resultat av utvärderingen 

3.1. Organisation och styrning 
Inför omorganiseringen fanns en ambition om att den politiska styrningen skulle 

underlättas genom att kunskapen om IFO samlas inom en gemensam nämnd.  

Detta sågs även som en god förutsättning för att effektivisera styrning, uppföljning 

och utvärderingen av verksamheten. Ett helhetsperspektiv kunde uppnås såväl gäl-

lande styrning som i den operativa verksamheten. 

Utvärderingen påvisar att den politiska styrningen är svag. Detta kan också beskri-

vas som att den politiska styrningen är för ospecificerad för att konkret leda till en 

styrning på operativ nivå. Vid intervjuerna framkommer att det finns kännedom om 

den politiska ambitionen att öka det förebyggande arbetet och motverka placering-

ar, vilket dock inte omsatts i konkreta mål eller aktiviteter. 

Intervjuer med handläggarna påvisar att den formella informationen brister, exem-

pelvis kring hur politiska mål påverkar verksamheten, budget och verksamhetsupp-

följning men att det finns en informell information för de som själva väljer att kon-

takta nämndens politiker. De handläggare som tidigare varit underställda VON 

uppfattar att politiken i dag är längre bort från verksamheten.  

Det finns i dag ingen styrning i form av gemensamma rutiner för att arbeta utifrån 

ett helhetsperspektiv i det ansvar som finns operativt, exempelvis gällande plane-

ring av insatser i en familj som ju kan komma från flera av organisationens enheter.  

Vid intervjuerna beskrivs att det finns en god vilja att hitta ett likartat synsätt på 

uppdraget och på socialtjänstens roll. Synsättet visar sig konkret inte alltid vara 

samstämmigt varför insatser av teamledarna krävs i det dagliga arbetet. Det finns 

ingen struktur eller styrning för gemensamma träffar där ärenden diskuteras. Vid 

gemensamma planeringsdagar har frågor kring värdegrund och förhållningssätt 

berörts. Utvärderingen visar att i nuvarande verksamhet är handläggarna som arbe-

tar med barn och unga respektive med vuxna, fortfarande uppdelade lokalmässigt, 

vilket kan påverka möjligheten till helhetssyn och samsyn.  

En organisatorisk förändring är att vuxenhandläggaren i dag har ansvar för unga 

från 15 år som kan behöva insatser pga. eget beteende, dvs ej ärende där föräldrarna 

brister i sin omsorg, vilka handläggs av barn- och ungdomshandläggare. Initiativ 

har tagits för att hitta former för ett förebyggande missbruksarbete riktat till unga1. 

Detta sker i samarbete med skolan och ett förslag ska läggas fram under våren. Det 

konstateras att barn – och ungdomshandläggarna inte involverats i detta arbete, 

vilket bedöms som ett exempel på bristande helhetssyn och samordning. 

                                                             
1 ”Arboga-modellen (ODIN-Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu) är en förbild vilket inne-
bär gemensamma insatser för att tidigt upptäcka narkotikamissbruk i skolan och snabbt ge 
stöd och hjälp. En vision är att alla skolor ska vara narkotikafri och att alla skolor använder 
samma metod. Öppenvårds insatser inom IFO är betydelsefulla för att lyckas med detta.  
 



           

Maj 2018 
Lekebergs kommun 5 av 12 
PwC 

En gång i veckan träffas handläggargrupperna för gemensam reflektion. Processen i 

gruppen leds av dem själva. Tiden ses som en intern handledning och stöd. De in-

tervjuade handläggarna beskriver detta som ett värdefullt forum där fokus förutom 

grupprocesser, även kan vara gemensamma rutiner.   

Barn- och ungdomshandläggarna uppger sig inte känna sig delaktig i verksamhets-

utveckling och beslutsfattande gällande verksamheten. Detta upplevs som att det 

”sker över huvudet”.  

Delegationen i dag innebär att placeringar utanför ramavtal beslutas av nämndens 

arbetsutskott, planering inom ramavtal beslutas av enhetschef, öppenvård över viss 

kostnad beslutas av teamledare och övrig öppenvård av handläggare.  

3.1.1. Reflektion  

Genom att verksamheten nu står under en gemensam politisk- som tjänstemanna-

styrning ges förutsättningar för en helhetssyn på det sociala arbetet som präglas av 

gemensamma synsätt och värderingar.  

Att nå detta är dock inte enbart en organisatorisk fråga. Det krävs tydlighet hos po-

litik och ledning för att nå och implementera en gemensam värdegrund men även 

gemensamma visioner och ett arbetssätt som leder mot gemensamma mål.  

Verksamheten styrs i hög grad av lag och andra regleringar men här finns utrymme 

för politiska ambitioner och vägledning för att nå en effektiv verksamhet. För detta 

krävs ställningstagande som vi inte kunnat finna i verksamheten i dag.  

3.2. Ledarskap och struktur 
IFO-chefens ansvar är inte specificerat i någon uppdragsbeskrivning, men beskrivs 

innebära ett ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.  Utöver IFO-

verksamheterna barn- och ungdomsvård, missbruksvård och försörjningsstöd finns 

här ett ansvar för socialpsykiatri, LSS och äldreomsorg.  

De två teamledarnas ansvar innebär att handleda övriga medarbetare, fördela och 

följa upp ärenden, bevaka att lagstiftning följs, hantera statistik, ansvara för 

gruppmöten, initiera och leda kvalitetsarbetet, vara verksamhetens kontaktperson 

för samverkansparter samt att vara ställföreträdare för enhetschefen2. Initialt utför-

des detta inom ca 50 % av tjänsterna men har kommit att omvärderas då svårighet-

er beskrivs att hålla isär de två rollerna. I uppdragsbeskrivningen läggs också ett 

ansvar på teamledare för att verksamheten är effektiv, kvalitativ och rättssäker med 

en tydlig styrning och uppföljning. Krav ställs på att upprätta en god struktur, tyd-

ligt ansvar och rutiner för samverkan.  

Uppdraget för en av teamledarna riktas mot barn- och ungdomsvården inklusive 

LSS barn och unga där det i dag finns fem handläggare, och en mot missbruksvård, 

våld i nära relationer och försörjningsstöd med tre handläggare samt LSS vuxna, 

socialpsykiatri med tre handläggare. 

                                                             
2 Enligt den uppdragsbeskrivning som teamledarna fick del av vid anställningen. 
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IFO- chef och teamledare utgör tillsammans en ledningsgrupp.  

Intervjuerna påvisar att ansvarsfördelningen mellan IFO-chef och teamledare i 

uppgifter som rör personalansvar och ansvar för arbetsmiljön i praktiken är fly-

tande. Exempel ges där teamledarna tagit ett tydligt chefsansvar i sådana frågor. 

Teamledarna organiserar sitt ansvar genom spontana möten men framförallt vid 

samråd där ärenden fördelas och utrednings- och uppföljningsarbetet diskuteras. I 

stort beskrivs att tillgängligheten till teamledaren är god.  

3.2.1. Reflektion 

Teamledarnas ansvar är enligt dem själva tydligt men enligt vår uppfattning alldeles 

för omfattande. Deras uppdrag bör vara koncentrerat till de delar som innebär ett 

stöd till handläggarna innebärande fördelning av ärenden, handledning och att vara 

medhandläggare i särskilda ärenden. I ansvaret bör också läggas att arbeta med 

introduktion och professionell utveckling av handläggarna. Vi ser idag att teamle-

darna tar ett ansvar som rätteligen hör hemma hos IFO-chef kring personalfrågor 

och arbetsmiljö. Detta är ett ansvar som vi uppfattar att teamledarna dels tagit på 

eget initiativ men också som tilldelats av IFO-chef. 

De brister vi framfört vad gäller effektivitet, kvalitet, styrning och uppföljning kan 

inte läggas på den operativa nivån. Här måste ledningen ta ett större ansvar för tyd-

lighet genom mål, riktlinjer och rutiner.  

Vi vill här även påtala risken med att låta den enskilda handläggaren vara ansvarig 

för vilka ärenden som tas upp för handledning. Vi har sett många exempel på hand-

läggning där just de ärenden som uppfattas som svårast att hantera inte tas upp 

med ansvarig chef/teamledare. För att säkerställa rättssäkerhet är det av stor bety-

delse att teamledaren säkerställer att samtliga ärende följs. 

Ett ansvar finns för respektive chef att följa upp att personal och chefer följer sitt 

uppdrag. Exempelvis att IFO-chefen följer upp att teamledaren utför sitt uppdrag, 

vidare att förvaltningschefen följer upp och stödjer IFO-chefen i dennes uppdrag.  

Vi vill påtala att behov av stöd för chefer på 0lika nivåer är av stor vikt för att nå 

framgång i förändringsarbetet.  

3.3. Kvalitet och rättssäkerhet 
Tidigare genomlysningar visar brister i styrning och uppföljning för att nå en god 

kvalitet och en rättssäker handläggning. Verksamheten har enligt Socialstyrelsen ett 

ansvar för att upprätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Genom 

detta identifieras kvalitetskrav som är relevanta för verksamheten utifrån lagar och 

föreskrifter, verksamhetens egna definierade kvalitetskrav samt kvalitet utifrån pa-

tient och brukare.  

I utvärdering har inte framkommit att det finns rutiner, metoder eller att det tydlig-

gjorts hur verksamheten kvalitetssäkras eller hur verksamheten övergripande följs 

upp.  
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Vid intervjuer med handläggare framkommer att de inte är delaktiga i ett kvalitets-

arbete och känner inte till hur verksamheten lyckas med sitt uppdrag. Det arbete 

som skett för att skapa ett ledningssystem för kvalitetssäkring, bland annat genom 

att samla och ge möjlighet att ta del av de inom verksamheterna upprättade ruti-

nerna har avstannat. Att forma ett ledningssystem för kvalitetssäkring har påbörjats 

i omgångar, bland annat med stöd av externa konsulter och med stöd av en intern 

resursperson. Trots detta saknas detta i dag och det arbete som tidigare gjorts finns 

det dålig kunskap om.  

Teamledarna har enligt uppdragsbeskrivning ett ansvar för att utveckla systemet för 

kvalitetssäkring. Vid intervjuerna beskrivs detta som omöjligt då det löpande arbe-

tet och vardagliga verksamhet tar all kraft.  

Barn- och ungdomshandläggarna menar även att det i dag saknas ett forum för att 

byta erfarenheter och verka för en kompetensutveckling.  

3.3.1. Reflektion  

Tidigare utredningar visar att det inom VON fanns en struktur för ett kvalitetsled-

ningssystem vilket kunde samordnas med det arbete som påbörjats för IFO-

verksamheterna. Detta skulle kunna underlättas då verksamheterna nu organiseras 

under en gemensam nämnd. Ett utvecklingsarbete har initierats men avstannade 

under 2017, vilket också konstateras i årsredovisningen.  

Ett prioriterat arbete bör vara att utarbeta kvalitetsledningssystemet, i enlighet med 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Detta är av en stor betydelse för att 

tydliggöra ansvar i organisationen men också för att forma nödvändiga gemen-

samma arbetssätt, rutiner och arbetsflöden. Ett tydligt kvalitetsledningssystem ökar 

möjligheten till en rättssäker handläggning samt tydliggör vägar och arbetssätt för 

samverkan i processbeskrivningar.  

3.4. Kompetens, kontinuitet och kultur 
Tidigare utredning samt beslut om organisationsförändring pekade på att organi-

sation av IFO under en nämnd ökade möjligheten till större kontinuitet och mins-

kad sårbarhet i handläggningen då gruppen handläggare blev större och då inte lika 

sårbar.  

Intervjuerna visar att en förändring konkret inte har skett då handläggarna fortfa-

rande arbetar utifrån två grupperingar. Det framkommer dock också att det före-

kommer att en handläggare från vardera grupp samverkar i ett ärende/en familj där 

såväl vuxna som barn är i behov av socialtjänstens insatser.  

Intervjuerna påvisar även olika förhållningssätt, värdegrund och sålunda kultur i 

handläggargrupperna. Vi menar att det är väsentligt att lägga kraft på att bearbeta 

detta för att uppnå en god arbetsmiljö och ökad trivsel för att också stoppa den i dag 

fortfarande höga personalomsättningen. Det senare har en relevant betydelse för att 

uppnå en kontinuitet i det sociala arbetet men även för att uppnå och arbeta enligt 

tydliga rutiner och arbetssätt. Inom framförallt barn- och familjegruppen beskrivs 
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en större personalomsättning och vi uppfattar ett större behov av en tydlig styrning 

och stöd för att öka trivsel. 

Verksamhetens kultur och värdegrund bör också speglas i verksamhetens ledning. 

Vi får vid intervjuerna indikationer på att den politiska ledningen inte uppfattas gå i 

takt med sin verksamhet och att ett tydligare samspel mellan politik och verksam-

heten efterfrågas.  

3.4.1. Reflektion 

En lokalmässig förändring genomförs genom att hela IFO flyttar samman.  Detta 

kan ge ett positivt resultat i arbetet med att skapa en tydlig vi-känsla.  

Vi vill framföra vikten att även fortsättningsvis arbeta med det påbörjade arbets-

lagsutvecklingen där grupperna närmar sig varandra till en gemensam värdegrund. 

Det arbetet måste ses som en investering i arbetsmiljön och för en minska perso-

nalomsättning.    

3.5. Samverkan ur ett barnperspektiv 
En utmaning i den nya organisationen beskrevs vara att behålla den goda samver-

kan mellan barn- och familjeavdelning och utbildningsförvaltningen samt att för-

verkliga de politiska ambitionerna att arbeta förebyggande och med tidiga insatser 

för barn och unga i förskola och skola. För att värna detta följdes tjänstepersonsför-

slaget, som låg till grund för kommunstyrelsens beslut om den nya organiseringen 

av IFO, av en tydlig markering om vikten av att ta fram en tydlig plan och rutiner 

kring hur socialtjänstens samverkan med skola/förskola ska fortsätta utvecklas.  

Det har i utvärderingen inte framkommit att denna plan tagits fram. Vikten av det 

har uppmärksammats, bl a kan läsas i VON:s delårsbokslut 2017 att ”Ett intensifie-

rat samarbete bör i höst inledas med elevhälsan inom Kultur- och bildningsförvalt-

ningen för att stödja såväl barn som vuxna vid oro”.  

Bristen kring samverkan innebär att denna blir personbunden, vilket bekräftas vid 

intervjuerna. Den bristande personalkontinuiteten äventyrar samverkan. Bristen på 

upparbetade rutiner innebär också att det blir en osäkerhet kring exempelvis vis hur 

information som kan vara väsentliga för att bedöma behov av insatser hos enskilda 

barn och unga ska lämnas och tas emot. 

Vid intervjuerna framkommer att det finns olika förväntningar och synsätt, exem-

pelvis på när en orosanmälan ska göras. Förändringar har även skett inom organi-

sationen i övrigt som påverkar samverkan, exempelvis av elevhälsan, barnteamet 

och familjecentralen vilket uppfattas om en direkt följd av omorganiseringen. Vid 

intervjuerna inom IFO uppges även finnas en osäkerhet och otydlighet hur sekre-

tessfrågor mellan de två nämnderna ska hanteras.  

En aktgranskning har utgjort en del av denna utvärdering. Denna berörde sju akter 

som gällde barn i skolålder (6 – 16 år) och fokuserade framförallt på socialtjänstens 

samverkan med skola/förskola. I dessa akter hade beslut fattats om stöd i öppen-

vård i ett fall, två hade stöd genom en kontaktfamilj och tre var placerade i familje-

hem. I ett fall berörde akten en ansökan om stöd där beslut ännu inte fattats.  End-
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ast i ett fall har förskola/skola varit delaktiga i den planeringen som gjorts av insat-

serna. En samordnad individuell plan hade upprättats och skolgången berördes 

även vid uppföljning av insatserna. I övriga akter berördes samverkan med för-

skola/skola inte alls eller var mycket otydligt. 

En gemensam uppfattning bli tydlig i intervjuerna med ledning och personal inom 

det två nämnderna om att samverkan inte fungerar. Det sker ingen samverkan i 

övergripande frågor som kan beröra de båda nämnderna ur ett barnperspektiv. Det 

finns inte heller en struktur för samverkan mellan IFO och skolorna på lednings-

plan eller för att få tydliga kontaktvägar för information eller kring arbete med en-

skilda elever. Det betyder att skolan inte självklart involveras i planering av insatser 

och därmed inte ges möjlighet till delaktighet i enskilda ärenden vilket innebär att 

helhetsperspektivet går förlorat. Den samverkan som planeras kring barn brister 

vilket innebär att den information kring barnet som finns hos skolan inte följer bar-

nen.  

Det framförs även att det saknas gemensamma rutiner kring orosanmälan vilket 

kommit att innebära att olika förhållningssätt och förväntningar växt fram.  

3.5.1. Reflektion 

Oberoende av organisation återkommer vi till nödvändigheten att hitta rutiner för 

hur samverkan ska ske, även internt inom socialtjänsten. Trots att verksamheterna 

nu organiseras under en gemensam nämnd finns skäl att tydliggöra att sekretess 

kan råda, hur detta ska hanteras, i vilka situationer och hur samverkan ska och kan 

ske.  

En tydlig markering i tidigare organisationsbeslut var vikten av att i den förändrade 

organisationen arbeta för att bibehålla den upparbetade samverkan med försko-

lan/skolan samt arbetet med förebyggande och tidigare insatser för barn och unga. I 

denna utvärdering kan vi konstatera att detta inte lyckats och att det nu krävs kraft-

tag för att utveckla detta.  

En fungerande samverkan bör vara såväl organisatorisk som operativ. Det betyder 

att grunderna för samverkan ska diskuteras, beslutas och utvärderas på ett övergri-

pande plan och sedan omsättas i praktisk verklighet. Verksamheterna måste tillde-

las mandat för själva samverkansarbetet, tid för genomförandet och resurser, för att 

förutsättningarna för samverkan ska anses finnas. En gemensam referensram kring 

förutsättningar och målgrupp är också nödvändig för att en god samverkan ska sä-

kerställas.  

En viktig förutsättning för samverkan är engagemang och tydlig styrning på alla 

ledningsnivåer. Genom detta ges samverkan en legitimitet. Respektive nämnd 

måste aktivt visa vägen genom att skapa en gemensam plattform genom målbe-

skrivning och tydlig uppföljning. Här behöver framgå vad som förväntas av de båda 

organisationerna samt att resultaten följs upp systematiskt.  

På ledningsnivå behöver förvaltningarna ta fram en gemensam handlingsplan för 

att skapa samverkansformer som utgår från respektive förvaltnings ansvar, var för 

sig och gemensamt.        
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Att styra mot att strukturer för samverkan formas åligger sålunda båda nämnderna. 

Erfarenheter visar att bakom en fungerande samverkan finns struktur för samver-

kan på såväl politisk nivå, tjänstemannaledningsnivå samt i den operativa verksam-

heten. Vi ser i den nationella styrningen krav på samverkan och föreslår att de for-

mer som utformas för samverkan med andra huvudmän också nyttjas för samver-

kan kring kommuninterna frågor. 

3.6. Arbetsbelastning 
Fem handläggartjänster riktas i dag mot barn och unga där en halvtid avsätts för 

ensamkommande barn och unga. Av det tre intervjuade barn- och ungdomshand-

läggaren uppger två av tre att de har för mycket att göra. Teamledaren förväntas ha 

utrymme att avsätta ca 50 % för att vara medhandläggare i vissa ärenden.  

En handläggartjänst arbetar i dag med missbruk hos vuxna. I den grupp den tillhör 

finns handläggning av äldreomsorg, socialpsykiatri, LSS vuxna och försörjningsstöd 

vilket innebär totalt sju tjänster. En av dessa innebär en teamledarfunktion på halv-

tid. Denna grupp beskrivs som stabil och arbetsbelastningen som rimlig.  

Vid intervjuerna beskrivs att det varit svårt att få till en systematik i en ”rättvis” ar-

betsbelastning. Det har nu tillsatts en särskild handläggare som ska jobba ikapp de 

ärenden där man ligger efter. Systemet med fördelning av ärenden har också änd-

rats i samband med att teamledare tillsattes och nu fördelar dessa ärenden efter 

bedömd ärendebelastning samt nödvändig kompetens. När det gäller skyddsbe-

dömningar så görs dessa av handläggare i jour. 

Personalomsättning och svårigheter att rekrytera har inneburit att arbetsbelast-

ningen tidvis varit ansträngande. Teamledarna menar dock att det vid full beman-

ning är en personalbemanning som är rimlig. 

3.6.1. Reflektion 

Vi konstaterar att arbetsbelastningen hos den grupp som arbetar med barn och 

unga uppfattas som för hög. Det är också i denna grupp som vi i denna utvärdering, 

men även i tidigare genomlysningar, konstaterat en hög arbetsbelastning, bristande 

styrning, brist på kontinuitet såväl i ledning som i handläggargruppen. För att 

komma tillrätta med detta krävs ett tydligt ledarskap som stöds av tydlig vägledning 

i form av riktlinjer och rutiner.  

För att enskilda handläggare ska känna en tillfredsställelse och trivsel i sin roll är 

detta grundläggande förutsättningar. Att nya medarbetare ges en god introduktion, 

känner sig trygga med och vet vad som förväntas samt var stödet i vardagen finns, 

är grundläggande förutsättningar för trivsel men även för en rättssäker verksamhet. 

Detsamma gäller naturligtvis även chefer på olika nivåer i organisationen och yt-

terst bör verksamheten känna att det finns förtroende för verksamheten hos den 

politiska ledningen.  
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4. Övergripande analys och be-
dömning – summering 

Utvärderingen visar att IFO:s olika verksamheter nu har samorganiserats vilket bör 

ge goda förutsättningar för en tydlig styrning ur ett helhetsperspektiv, samordning, 

rättssäkerhet och effektivitet. Utifrån ett barnperspektiv ges ökade förutsättningar 

att möta och se barnets behov utifrån den situation som finns för hela familjen och 

där också säkerställa att andra huvudmän, såväl interna som externa involveras i 

planeringen.  

Den bild som framkommer genom utvärderingen visar en relativt splittrad verk-

samhet på operativ nivå, då framförallt hos arbetet med barn och unga. En tydlighet 

finns i ledningsgruppen men krav på och ansvar för utarbetande och rutiner och 

system för att tydligt följa upp och kvalitetssäkra verksamheten finns på en nivå där 

den i dag inte kan utföras.  

Framförallt barn- och familjegruppen har präglats av en hög personalomsättning 

där otydligt ansvar och otydliga förväntningar blivit särskilt svårt för handläggare 

med mindre erfarenhet att hantera. Det utvecklingsarbetet vi tidigare noterat har 

avstannat och även tappats bort. Ett tidigt stöd i form av rutiner och riktlinjer men 

även en politisk ambition och styrning saknas.  

För att hålla i de positiva effekterna för barn och unga i den tidigare organisationen 

beslutades om ta fram en tydlig plan och rutiner kring hur samverkan med 

skola/förskola ska fortsätta utvecklas. Detta har inte efterlevts.  

En fungerande samverkan bör vara såväl organisatorisk som operativ. Det betyder 

att grunderna för samverkan ska diskuteras, beslutas och utvärderas på ett övergri-

pande plan och sedan omsättas i praktisk verklighet. Verksamheterna måste tillde-

las mandat för samverkansarbetet, tid för genomförandet och resurser, för att förut-

sättningarna för samverkan ska anses finnas. En gemensam referensram kring för-

utsättningar och målgrupp är också nödvändig för att en god samverkan ska säker-

ställas.  

Vi vill därför tydliggöra att ansvar för att nå en helhetssyn och en tydlig samverkan 

internt inom kommunen gällande barn och unga är ett delat/gemensamt ansvar. 

Initiativ till utvecklandet av samverkansformer mellan nämnderna bör tas av IFO. 

Även skola och andra anmälningspliktiga verksamheter samt verksamheter som 

exempelvis kultur och fritid har ett ansvar för att gemensam forma gemensamma 

arbetssätt och rutiner för att så långt som möjligt arbeta för barns bästa, för tidigare 

insatser och ett förebyggande arbete. Att den egna verksamheten funnit sin grund-

struktur och ett tryggt arbetssätt är dock många gånger en förutsättning för en ef-

fektiv samverkan. Detta är i sig beroende av att verksamhetens ansvarsfördelning är 

tydlig för såväl den egna verksamheten som hos samverkansparter.  
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En viktig förutsättning för samverkan är även engagemang och tydlig styrning på 

alla ledningsnivåer. Genom detta ges samverkan en legitimitet. Respektive nämnd 

måste aktivt visa vägen genom att skapa en gemensam plattform genom målbe-

skrivning och tydlig uppföljning. Här behöver framgå vad som förväntas av de båda 

organisationerna samt att resultaten följs upp systematiskt. På ledningsnivå behö-

ver respektive förvaltning ta fram en gemensam handlingsplan för att skapa sam-

verkansformer som utgår från respektive förvaltnings ansvar, var för sig och ge-

mensamt.        

Vi menar att verksamheten i dag behöver arbeta fram tydliga strukturer för sina 

processer vilket inkluderar rättssäkerhet, samverkan, effektivitet och kvalitet. Ett 

prioriterat arbete bör därför vara att utarbeta ett kvalitetsledningssystem Detta ar-

bete bör prioriteras och inte störas av vardagens utmaningar i enskilda ärenden.  

Vi vill slutligen framhålla vikten av att fortsätta utvecklingsarbetet kring arbetslags-

utveckling där grupperna närmar sig varandra till en gemensam värdegrund.    
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Anette Bergdahl (S)
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Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
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________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§104 - Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och 
familjeomsorgen (KS 15-6)
Ärendebeskrivning
Under 2015 genomfördes en utredning i syfte att presentera alternativa organisationslösningar 
för individ- och familjeomsorgen och en förändring genomfördes under 2016 då Barn- och 
familjeavdelningen organisatoriskt överfördes till socialförvaltningen. Förändringen innebar 
att barn- och ungdomsvården, som tidigare organiserats under KUB, överfördes till VON, där 
missbruksvård och försörjningsstöd även tidigare organiserats.

I aktuellt uppdrag har det efterfrågas en utvärdering av genomförd organisationsförändring 
med sikte på att kartlägga om de effekter som förändringen syftade till har uppnåtts samt att 
klarlägga hur organisationen ytterligare kan utvecklas. Ett särskilt fokus i utvärderingen är 
barnperspektivet och hur uppdelningen mellan nämnderna påverkar barnen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen begär att kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden inkommer med 
redovisningar till kommunstyrelsens sammanträde i december över vilka åtgärder nämnderna 
vidtar med anledning av slutsatserna i utredningen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

 

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar att redovisningarna ska inkomma till kommunstyrelsen senast 
i mars 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen begär att kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden inkommer till 
kommunstyrelsen senast i mars 2019 med redovisningar över vilka åtgärder nämnderna vidtar 
med anledning av slutsatserna i utredningen.
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- (KS 15-6-13)
 Rapport: Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen - (KS 15-

6-12)
 Utredning - Org former IFO - (KS 15-6-6)
 §13 KS Utvärdering - Samordning av socialtjänsten - (KS 15-6-11)
 §34 Inriktningsbeslut att samordna socialtjänsten - (KS 15-6-2)
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Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke

§136

KS 18-549
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Dnr: KS 18-549

   

Tjänsteskrivelse – Gemensam överförmyndarnämnd

Ärendebeskrivning
Sedan 2010 bedrivs överförmyndarverksamheten i Lekebergs kommun inom ramen 
för ett gemensamt överförmyndarkansli i Sydnärke. Kansliet har haft sin placering i 
Kumla kommun och samarbetet har skett genom avtalssamverkan. På detta sätt har 
alla deltagande kommuner kunnat stärka sin kompetens och minska sårbarheten 
jämfört med om varje enskild kommun skulle sköta dessa uppgifter själv. 

För att förbättra samarbetet ytterligare föreslås att en gemensam 
överförmyndarnämnd bildas med representanter från varje kommun, något som 
även revisionen påtalat genom förslag i sin granskning. Detta har utretts under våren 
2018 och nu läggs förslag att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för 
kommunerna Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Kumla. Det finns flera 
fördelar med att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Exempelvis bör en 
gemensam nämnd bidra till en mer enhetlig och tydlig handläggning vilket ökar 
rättssäkerheten. 

Handläggare och förtroendevalda som fått tillfälle att lämna synpunkter under 
utredningen är övervägande positiva till en gemensam nämnd, även om det också 
uttrycks farhågor från vissa håll. Den samlade bedömningen är dock att en 
gemensam överförmyndarnämnd bör inrättas, se bifogad utredning och tillhörande
dokumentation

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. Beslutar att, under förutsättning fullmäktige i övriga fyra kommuner fattar 
samma beslut, inrätta en överförmyndarnämnd med Askersund, Hallsberg, 
Kumla, Laxå och Lekebergs kommuner från och med 1 januari 2019.

2. antar reglemente för Sydnärke överförmyndarnämnd.
3. godkänner överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd.
4. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 

underteckna överenskommelsen som gäller från och med 1 januari 2019 och 
ersätter tidigare avtal om samverkan (Samarbetsavtal om gemensam 
organisation för överförmyndarnas verksamhet).

LEKEBERGS KOMMUN
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Kommunfullmäktige

Frågan om gemensam överförmyndarnämnd i sydnärke 
från 1 januari 2019

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis finns flera fördelar med att inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd. Exempelvis bör en gemensam nämnd bidra till en mer 
enhetlig och tydlig handläggning vilket ökar rättssäkerheten. Handläggare och 
förtroendevalda som fått tillfälle att lämna synpunkter under utredningen är 
övervägande positiva till en gemensam nämnd, även om det också uttrycks 
farhågor från vissa håll. Den samlade bedömningen är dock att en gemensam 
överförmyndarnämnd bör inrättas. 

Bakgrund
Sydnärkegruppen har gett kommundirektörerna i uppdrag att utreda möjligheter 
för en gemensam överförmyndarnämnd i sydnärke från och med 1 januari 2019. 
Uppdraget har lämnats från kommundirektörsgruppen i sydnärke till Kumla 
kommun och administrativ chef Caroline Olofsson. Utredningen ska belysa 
förutsättningar för inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i sydnärke 
från 1 januari 2019.

Utredningen ska belysa möjligheter och utmaningar med inrättande av en 
gemensam överförmyndarnämnd i sydnärke samt förslag på lösning. 
Tillsammans med utredningens rapport ska relevanta styrdokument för att 
möjliggöra inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd bifogas. 

Nuläge
Sydnärkegruppen genomförde under 2008 en förstudie för att utreda möjligheter 
att samverka kring överförmyndarverksamhet. Förstudien resulterade i ett 
samarbete mellan Askersund, Kumla, Lekeberg, Laxå och Hallsbergs kommuner. 
Samarbetet innebär att det för kommunerna finns ett gemensamt 
överförmyndarkansli, placerat i Kumla kommun, med överförmyndare för 
respektive kommun, förutom i Hallsbergs kommun där det finns en 
överförmyndarnämnd. 

Idag består sydnärkes överförmyndarkansli av 6.0 årsarbetare inklusive en 
teamledare. Kansliet leds av administrativ chef.

Revisorerna i Kumla och i Hallsberg har relativt nyligen genomfört granskningar 
av överförmyndarverksamheten och från båda håll lyfts frågan om gemensam 
överförmyndarnämnd. Granskningen i Kumla visade på otydligheter beträffande 
roller och ansvar. I teorin kan nuvarande organisation, enligt granskningen, 
innebära att kansliet måste arbeta på fem olika sätt, exempelvis gällande 
internkontrollen. Bara att den problematiken skulle kunna uppstå utgör enligt 
revisorerna skäl nog för att se över organisationsformen1.  Den andra rapporten 

1 Revisionsrapport Granskning av kommunens överförmyndarverksamhet, Kumla 
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gör gällande att en gemensam nämnd skulle kunna bidra till att skapa en 
tydligare och mer rationell styrning av verksamhetens planering och 
uppföljning.2

Vad säger lagstiftaren? 
En lagändring 2006 klargjorde att det är möjligt för kommuner att samverka 
genom gemensamma överförmyndarnämnder för att fullgöra 
överförmyndaruppgifterna.3 Det kan nämligen vara svårt för mindre kommuner 
att få tillgång till nödvändig kompetens på överförmyndarområdet. Genom en 
gemensam överförmyndarnämnd kan kommuner organisera verksamheten på 
ett mer rationellt sätt. Det ger bättre förutsättningar för att stärka framför allt 
den juridiska kompetensen inom överförmyndarverksamheten. Vidare torde 
förutsättningarna förbättras för att snabbt avgöra sådana ärenden som kräver 
särskild skyndsamhet, som till exempel att utse god man för ett ensamkommande 
barn. I och med att varje samverkande kommun skall vara representerad i den 
gemensamma nämnden finns det enligt regeringen en tillräcklig garanti för att 
den lokala anknytningen och närheten behålls.

Det bör också nämnas att regeringen anser att överförmyndarnämnd är att 
föredra framför en enskild överförmyndare.4 Sköts uppgifterna av en enda 
person, en överförmyndare, riskerar man kompetensförluster när 
majoritetsförhållandena i kommunen ändras vid val och leder till byte på posten. 
Med överförmyndarnämnd kan en kontinuerlig sakkunskap lättare upprätthållas. 
En kombination av en sådan nämnd och en ganska omfattande beslutsdelegation 
till tjänstemän utgör en god avvägning mellan önskemål om lekmannainflytande 
och ren professionell handläggning. 

Gällande rätt
Bestämmelser om överförmyndare finns i 19 kap. föräldrabalken (1949:381), FB. 
I 19 kap. 1 och 2 §§ framgår att det ska finnas en överförmyndare eller 
överförmyndarnämnd i varje kommun. 

Bestämmelsen i 19 kap. 16 § FB gör det möjligt för kommuner att besluta om 
gemensam överförmyndarnämnd. 

Utöver bestämmelserna i föräldrabalken gäller även kommunallagens 
(2017:725), KL, bestämmelser om nämnder och gemensam nämnd. Dessa 
bestämmelser finns i  3 kap. 9 § och 9 kap. 19-36 §§ KL. Utöver dessa 
bestämmelser gäller även 6 kap. i tillämpliga delar. 

En gemensam nämnd innebär att alla samverkande parter behåller ett reellt 
politiskt inflytande över den verksamhet som nämnden ansvarar för. Den 
gemensamma nämnden blir en egen myndighet liksom övriga nämnder, men inte 
någon ny juridisk person.5 

kommun, 7 november 2016
2 Revisionsrapport Granskning av överförmyndarnämndens styrning, uppföljning och 
kontroll, Hallsbergs kommun, November 2017 
3 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägregistret m.m., prop. 
2005/06:117, s. 27-29 och 35-36
4 Förmynderskapsrättsliga frågor, prop. 2007/08:150, s. 57
5 Ny kommunallag, prop. 2016/17:171 s. 410 f
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Nämnden tillsätts i någon av de samverkande kommunerna och ingår i denna 
kommuns organisation (9 kap. 20 § KL). 

Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige i de samverkande kommunerna. 
Alla kommuner ska vara representerade med minst en ledamot och en ersättare 
(19 kap. 5 § FB och 9 kap. 24 § KL). Antalet ledamöter i en överförmyndarnämnd 
får inte understiga tre. 

Förtroendevalda i en gemensam nämnd får ersättning av den kommun som valt 
dem (9 kap. 25 § KL). Det är den kommun som valt ledamoten som bestämmer 
vilken ersättning som ska utgå för uppdraget6. 

Ordförande och vice ordförande i en gemensam nämnd utses av fullmäktige i 
den kommun som inrättat nämnden7. Ordförande och vice ordförande ska väljas 
bland ledamöterna i nämnden, och kan således väljas från vilken som helst av de 
samverkande kommunerna. Ordförandena kan väljas för samma tid som 
nämnden, men valet kan också ske för kortare perioder, exempelvis årligen.

Budget ska upprättas av den kommun som tillsatt nämnden, men den ska 
upprättas efter samråd med de övriga samverkande kommunerna (9 kap. 26 § 
KL). Övriga kommuner måste i sina respektive budgetar ta upp en post för den 
gemensamma nämnden8. Beslut om ersättning till ställföreträdare fattas i den 
gemensamma nämnden men respektive kommun betalar ut ersättningen.  

En överförmyndarnämnd har långtgående möjligheter att delegera 
beslutsfattandet till en ledamot, en ersättare som kallats till tjänstgöring eller till 
en kommunal tjänsteperson (se 19 kap. 14 § FB). I föräldrabalken pekas vissa 
typer av beslut ut som icke möjliga att delegera. Delegationsbeslut enligt 
föräldrabalken behöver inte anmälas för nämnden. 

Hur fungerar det idag? 
Inom ramen för denna utredning har samtal förts med ett par 
överförmyndarhandläggare. Överförmyndarna samt ledamöterna i Hallsbergs 
överförmyndarnämnd har getts möjlighet att lämna synpunkter. 

Överförmyndarhandläggarna ser fördelar med att inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd. Skälen till detta är följande.

 Handläggningen skulle bli mer enhetlig och tydlig (ett arbetssätt istället 
för fem).

 Tidssparande då handläggarna inte behöver träffa fem olika parter 
månadsvis, utan träffar en nämnd. Det är också lättare att rapportera till 
en nämnd än till fem olika parter med delvis olika krav. 

 Mer rättvisande statistik till länsstyrelsen (statistik lämnas per 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd). 

 Smidigare handläggning av ärenden som rör personer som flyttar mellan 
samverkande kommuner. 

6 prop. 2016/17:171 s. 412
7 a prop. s. 421 och 369
8 a prop. s. 413
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 En personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Det är idag 
svårt att särskilja vilka personuppgifter som hör till vilken 
personuppgiftsansvarig (varje överförmyndare och 
överförmyndarnämnd är personuppgiftsansvarig). 

En nackdel med gemensam nämnd är att man tappar den smidighet som finns i 
dag med överförmyndare. Det finns en enkelhet i att kunna vända sig till 
överförmyndarna för snabba beslut, istället för att behöva lyfta ärenden till en 
nämnd med den nämndadministration det innebär. 

De synpunkter som inkommit från överförmyndarna och ledamöterna i 
Hallsbergs överförmyndarnämnd har varit övervägande positiva. Alla kommuner 
skulle behandlas lika och överförmyndarkansliet skulle få en part att vända sig 
till istället för fem olika. Kansliet skulle vidare bara behöva ha en 
internkontrollplan, en verksamhetsberättelse och så vidare. 
Ärendehandläggningen skulle bli mer likriktad och rättssäker. 

En större nämnd skulle också ge bättre förutsättningar att diskutera ärenden och 
ledamöterna skulle därigenom också få ta del av fler ärenden, vilket i sin tur kan 
ha en kompetenshöjande effekt. Någon har dock framfört farhågor om risken för 
bristande kompetens i nämnden, då överförmyndarfrågor sällan är prioriterat 
och att det ibland kan saknas engagemang bland de förtroendevalda. Utbildning 
och intresse för uppgiften är dock av vikt oavsett om det är en gemensam 
överförmyndarnämnd eller om varje kommun sköter uppgiften själv.

Överförmyndarna kan också uppleva att de skulle tappa bestämmanderätten om 
en hel nämnd, som dessutom till största delen består av ledamöter från andra 
kommuner, skulle besluta i ”deras” ärenden. 

Ett par överförmyndare har framfört att en gemensam nämnd sannolikt inte 
skulle innebära några ekonomiska fördelar. Nämnden måste sammanträda 
regelbundet och nämndadministrationen kostar pengar. Det ska dock framhållas 
att det redan idag finns en nämndadministration och utöver det administration 
för fyra olika överförmyndare. 

Om nämnden sammanträder för sällan och om delegationsbeslut inte behöver 
anmälas finns en risk för tjänstepersonsstyre. Det kan dock motverkas genom att 
nämnden beslutar att delegationsbeslut ska anmälas och att nämnden planerar 
för tillräckligt många möten per år.  

En annan aspekt som framförts är att överförmyndarna genom centraliseringen 
tappat närheten till de ställföreträdare som bor på respektive ort, vilket kan 
komma att bli än mer märkbart med en gemensam nämnd. Ställföreträdare kan 
idag vända sig direkt till överförmyndaren, men en överförmyndare ser en risk i 
att den möjligheten minskar med en gemensam nämnd. Rekrytering av nya 
ställföreträdare måste även fortsatt riktas brett så att alla kommuner i möjligaste 
mån finns representerade bland ställföreträdarna.

Det finns i dag också en lokal förankring genom nära kontakt med 
kommunstyrelsen och kommundirektören i respektive kommun, vilket kan 
tappas med en gemensam nämnd. Det finns även en risk i att ordföranden i 
nämnden får en närmare relation till kansliet jämfört med de övriga ledamöterna 
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(särskilt om ordföranden är hemmahörande i Kumla). Det här är risker som bör 
tas i beaktande om en gemensam nämnd inrättas.

Konkreta förslag
Utifrån det ovan anförda föreslås att en gemensam nämnd inrättas. 

Eftersom överförmyndarkansliet idag finns i Kumla kommun är det lämpligt att 
Kumla kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden.  

Förslagsvis utser varje samverkande kommun en ledamot och en ersättare till 
den gemensamma överförmyndarnämnden. Vid förfall för en ledamot bör denne 
ersättas med en förtroendevald från samma kommun som ledamoten. Endast i 
undantagsfall får förtroendevald från annan kommun ersätta ledamoten. 

Om kommunfullmäktige i kommunerna beslutar att inrätta en gemensam nämnd 
rekommenderas att de samverkande kommunerna att samverka kring budgeten 
för 2019 under tidig höst 2018. 

Idag är i stort sett allt som går att delegera också delegerat till 
överförmyndarkansliets handläggare. Förslaget är att det fortsätter vara så och 
att delegationsbeslut anmäls till nämnden. 

Nämndadministrationen bör i den mån det är möjligt följa de rutiner som 
framgår av Kumla kommuns ärendehandbok. Där framgår till exempel 
nämndsekreterarens ansvar att upprätta kallelser, distribuera möteshandlingar 
och tillkännage protokoll. Utdrag från ärendehandboken, s. 29-30 biläggs denna 
skrivelse (bilaga 1). 

Nämndadministrationen bör i stort kunna följa nämnda rutin. När det gäller 
distribution av möteshandlingar bör dessa kunna skickas digitalt till 
ledamöterna. För en gemensam nämnd krävs emellertid att protokollet 
tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas anslagstavlor (9 
kap. 32 § KL). Hur det praktiskt ska hanteras får lösas om det blir aktuellt med 
gemensam nämnd.  

Nämndsekreterare bör utses i Kumla kommun och kostnaderna fördelas mellan 
samverkanskommunerna. 

Det är viktigt att ledamöterna i nämnden får information om utbildningstillfällen 
och konferenser som rör överförmyndarfrågor. Regeringen har påtalat att det 
finns ett behov av att ledamöter i överförmyndarnämnder får en god utbildning 
för uppgifterna som åvilar dem genom arbetet i nämnden9.  

Nödvändig dokumentation
Den dokumentation som behöver upprättas för en gemensam nämnd är följande.

 Överenskommelse mellan berörda kommuner (9 kap. 22 § KL), se bilaga 
2. 

 Reglemente som antas av fullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna (9 kap. 33 § och 6 kap. 44 § KL), se bilaga 3. 

9 prop. 2007/08:150
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 Delegationsordning (19 kap. 14 § FB), se bilaga 4. Förslaget är att det som 
går att delegera också delegeras, samt att delegationsbeslut anmäls till 
nämnden vid nästa sammanträde. Observera att om en gemensam nämnd 
inrättas bör nämnden sammanträda snarast efter 1 januari 2019 för att 
besluta om delegationsordning. Innan den är beslutad kan inga beslut 
fattas på delegation. 

 En gemensam nämnd är en egen myndighet och därmed också 
arkivansvarig för de allmänna handlingarna från myndigheten (jmf. 3 § 
arkivlagen, 1990:782). För utkast till dokumenthanteringsplan, se bilaga 
5.  

Omvärldsbevakning
Det finns för närvarande 21 gemensamma överförmyndarnämnder med 3-6 
kommuner i varje nämnd, totalt 76 kommuner. Överförmyndare finns i 117 
kommuner och övriga 97 kommuner har en överförmyndarnämnd. 

I vår närmaste omgivning finns exempelvis i norra länsdelen en gemensam 
överförmyndarnämnd, Bergslagens överförmyndarnämnd. Det finns också en 
gemensam nämnd i Östra Värmland. 

Analys
Många av de fördelar som förutsågs med gemensamma överförmyndarnämnder 
har nog redan uppnåtts genom att våra kommuner redan idag har ett gemensamt 
överförmyndarkansli där all handläggning och mycket beslutsfattande sker. De 
ytterligare fördelar som har påtalats av överförmyndarhandläggarna samt 
överförmyndarna och ledamöterna i Hallsbergs överförmyndarnämnd talar för 
att även ha en gemensam nämnd. 

En mer enhetlig och tydlig handläggning ökar rättssäkerheten. En smidigare 
administration, där hanteringen är enhetlig, borgar också för effektivitetsvinster. 
En gemensam nämnd kommer sannolikt inte att leda till nämnvärt högre 
kostnader, och man ser det i ett större perspektiv. Förvisso krävs 
nämndadministration, men redan idag finns nämndadministration i en kommun 
och till det kommer viss administration gentemot de fyra övriga 
överförmyndarna. Kostnaderna för ledamöter och ersättare finns redan liksom 
kostnaderna för kansliet och ställföreträdarna. 

Andra fördelar är statistikhantering och ett mer renodlat personuppgiftsansvar, 
vilket beskrivits ovan. 

Den lokala förankringen bibehålls i vart fall i någon mån genom att alla 
kommuner är representerade i en gemensam nämnd. Anmälan av 
delegationsbeslut ger också ledamöterna god inblick i de ärenden som hör till 
respektive kommun. 

För att undvika en snedvridning mot Kumla kommun, bör ordförandeskap och 
vice ordförandeskap innehas av olika kommuner, se förslag i reglementet. 

För ställföreträdare och huvudmän bör en gemensam nämnd inte innebära någon 
större påverkan eftersom överförmyndarkansliet redan är centraliserat till 
Kumla kommun. Överförmyndarkansliet bör fortsätta bjuda in till träffar med 
ställföreträdarna även på andra orter än Kumla kommun. Det bör också även 
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fortsättningsvis vara möjligt att boka möten med handläggarna på andra orter än 
Kumla. 

Problemet med att ta fram kommunspecifik information skulle minska i 
betydelse om alla delegationsbeslut anmäldes till en gemensam nämnd. Då 
behöver inte handläggarna sortera bland ärendena inför nämndsammanträdena 
eftersom alla kommuner genom sina ledamöter är representerade. 

För att minska risken för tjänstepersonstyre bör nämnden också sammanträda 
minst 2-3 gånger per termin.

Sammanfattningsvis är förslaget att bilda en gemensam överförmyndarnämnd. 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Caroline Olofsson Ann-Charlotta Brandett
Administrativ chef Kommunjurist

Bilagor: 
Bilaga 1 Utdrag från Kumla kommuns ärendehandbok, s. 29-30
Bilaga 2 Förslag till överenskommelse enligt 9 kap. 22 § KL
Bilaga 3 Förslag till reglemente enligt 9 kap. 33 § KL
Bilaga 4 Förslag till delegeringsordning
Bilaga 5 Förslag till dokumenthanteringsplan 
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Inledning 

Vad är delegering?

De lagliga förutsättningarna för delegering för överförmyndarverksamheten finns i föräldrabalken (1949:381), FB. 

Av 19 kap. 16 § FB framgår att det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725), KL, även gäller 
överförmyndarnämnd med undantag för det som förskrivs i 19 kap FB. 

Rätten för överförmyndarnämnd att vidaredelegera beslutanderätten framgår av 19 kap. 14 § FB. I bestämmelsen stadgas att 
överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som tjänstgör eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som 
behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden.

De ärenden som inte får delegeras och framgår av 19 kap. 14 § FB är följande:

 En framställning eller yttrande till kommunfullmäktige

 Beslut enligt 11 kap. 20 § FB att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget

 Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo

 Att förelägga vite

 Ett avslagsbeslut eller om avgörandet är tveksamt.

Verkställighet och delegering

Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter och inte ger utrymme för självständiga bedömningar betraktas inte som beslut, 
utan som ren verkställighet. Dessa upptas därmed inte i delegationsordningen. 



Delgeringsordningens beslutsstruktur

När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för 
tjänstepersonen övergår delegationen till överordnad chef. Överförmyndarnämnden har befogenhet att när som helst återkalla en 
lämnad delegering. Återkallelse kan exempelvis bero på missbruk av delegeringsbefogenheten. Återkallelse av tjänstepersons 
delegering kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. 

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av fattade delegeringsbeslut ska ske så snart det är möjligt vid nästkommande sammanträde. Anmälan sker på det sätt som 
överförmyndarnämnden har bestämt.

Överklagandetid

Överklagande ska ha kommit in till överförmyndarkansliet inom tre veckor från att berörd person tog del av beslutet, i enlighet med 
44 § förvaltningslagen (2017:900, träder i kraft 1 juli 2018), FL (s.k. förvaltningsbesvär). 

Om ärendet överklagas med stöd av 13 kap. KL (s.k. laglighetsprövning) räknas tiden för överklagande från den dag protokollet från 
sammanträdet vid vilket beslutet anmäldes eller fattades, tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Ett överklagande enligt 
kommunallagen ska ges in till förvaltningsrätten inom tre veckor från tillkännagivandet. 

Jäv 

Reglerna om jäv i 6 kap. 28-32 §§ KL gäller också vid delegationsbeslut som fattas av anställd (7 kap. 4 § KL). Delegat får därför inte 
fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till 
överförmyndarnämnden för beslut



Förkortningar

Lagar/avtal Beslutsorgan/ Delegater

ArkL Arkivlagen KF Kommunfullmäktige

OSL Offentlighets- och sekretesslag KS Kommunstyrelsen

DSF Den allmänna dataskyddsförordningen KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott

DSL Dataskyddslagen KSO Kommunstyrelsens ordförande

KL Kommunallagen Kommundirektör Kommundirektör i Kumla kommun 

FL Förvaltningslagen Förvaltningschef Administrativ chef i Kumla kommun

FB Föräldrabalken Ekonomichef Ekonomichef i Kumla kommun

EKB Lag om god man för ensamkommande barn IT-chef Chef för IT-serviceavdelningen i Kumla kommun

AB Allmänna bestämmelser, personal Personalchef Personalchef i Kumla kommun 

LAS Lagen om anställningsskydd Överförmyndarnämnd Gemensam nämnd för Askersund, Hallsberg, Laxå, 
Lekeberg och Kumla kommuner (Sydnärke 
överförmyndarnämnd)

Överförmyndarhandläggare Handläggare vid överförmyndarkansliet i Kumla 
kommun



Teamledare Sydnärkes överförmyndarkansli

Kommunjurist Kommunjurist i Kumla kommun

Förvaltningsekonom Förvaltningsekonom för 
kommunledningsförvaltningen i Kumla kommun 



A. Allmänna frågor 

A Allmänna frågor Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

A1 Remiss av ärenden som ska behandlas av 
kommunfullmäktige 

KL KSAU Arbetsordning för 
Kommunfullmäkt
ige

B. Juridik

B Allmänna juridiska ärenden Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

B1 Beslut om att föra kommunens talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol, 
förvaltningsdomstol, myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag. 

Ordföranden i 
överförmyndarnämnden

B2 Rättidsprövning av inkommen överklagan. 45 § FL Överförmyndarhandläggare/  
teamledare var för sig

B3 Avvisning av försent inkommen överklagan. 45 § FL Överförmyndarhandläggare/ 
teamledare var för sig

Överförmyndarnämnd

B4 Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande 
förbiseende.

36 § FL Överförmyndarhandläggare 
och teamledare var för sig

Överförmyndarnämnd



B5 Omprövning av beslut 37-38 §§ 
FL

Överförmyndarhandläggare/ 
teamledare var för sig

Överförmyndarnämnd

B6 Beslut om förlikning i skadeståndsärenden, 
upp till ett halvt basbelopp

Kommunjurist Kommundirektör

B7 Beslut om förlikning i skadeståndsärenden, 
upp till ett basbelopp

Kommundirektör KSO

C. Allmän handling och personuppgifter

C Allmän handling och personuppgifter Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

C1 Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling. 

OSL 6 
kap. 3 § 

Överförmyndarhandläggare 
eller teamledare som har 
vården av handlingen som 
begärs ut 

C2 Utnämna  dataskyddsombud. Artikel 
37 DSF

Överförmyndarnämnd TA BORT

C3 Beslut om förbehåll vid utlämnande av 
sekretessbelagd allmän handling.

10 kap. 4 
och 14 §§ 
OSL

Överförmyndarhandläggare 
och teamledare var för sig

Överförmyndarnämnd

C4 Prövning av fråga om utlämnande av allmän 
handling i tveksamma fall, eller om den 
handläggare/teamledare vägrar lämna ut 
handlingen eller lämnar ut den med förbehåll 

6 kap. 3 § 
OSL 

Teamledare Förvaltningschef



som inskränker en enskilds rätt att röja 
innehållet eller annars förfoga över handlingen, 
eller om  den enskilde begär myndighetens 
prövning.

D. Återsökning

D Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

D1 Ansöka hos Migrationsverket om 
ersättning för ensamkommande 
flyktingbarn. 

Förordning 
(2010:1122)  
om statlig 
ersättning för 
insatser för 
vissa 
utlänningar

Förvaltningsekonom Överförmyndarhandläggare/ 
teamledare var för sig

E. Ekonomi

E Ekonomi Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

Beslutsattestanter

E Utse/ändra beslutsattestanter samt ersättare 
för dessa

Förvaltningschef

Omdisponering av anslag



E Omdisponering av anslag inom eget och 
underlydande chefs ansvarsområde

Förvaltningschef

F. Personalärenden

F Personalärenden Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

Anställningar

F1 Tillsättande av tillsvidareanställningar och 
visstidsanställningar för 
överförmyndarkansliet 

LAS Teamledare Förvaltningsch
ef

Lönefrågor

F2 Löneplacering Interna riktlinjer Teamledare Förvaltningsch
ef

Chef fattar beslut efter samråd 
med 
personalchef/personalhandläggar
e

Ledigheter 

F3 Godkännande av semester och 
kompensationsledighet. 

Semesterlag (1977:480)
AB § 27, § 20

Teamledare Förvaltningsch
ef



F4 Beslut om tjänstledighet utan lön upp till 
sex månader. 

Interna riktlinjer Förvaltningsch
ef

Teamledare

F5 Beslut om fortlöpande ledighet med lön 
enligt förtroendemannalagen 

7 § lagen om facklig 
förtroendemans 
ställning på 
arbetsplatsen 

AB § 31

Personalchef Personalhandlä
ggare

F6 Beslut om tjänstledighet utan lön vid 
föräldraledighet, studieledighet m.m. 

Föräldraledighetslag 
(1995:584), Lagen om 
arbetstagares rätt till 
ledighet för utbildning 
(1974:981)

Teamledare Förvaltningsch
ef

F7 Beslut om tjänstledighet med lön för besök 
hos läkare, MVC m.m. 

AB §§ 28-29

Interna riktlinjer

Teamledare Förvaltningsch
ef

F8 Beslut om tjänstledighet med lön för enskild 
angelägenhet. 

AB §  32

Interna riktlinjer

Personalchef Personalhandlä
ggare

Uppsägning

F9 Beviljande av uppsägning. AB § 33 Teamledare Förvaltningsch
ef

F10 Avbrytande av provanställning enligt AB AB § 4 Teamledare Förvaltningsch
ef



F11 Uppsägning från arbetsgivare av 
visstidsanställd (dock ej provanställd) och 
tillsvidareanställd personal. 

LAS 

AB § 33

Personalchef

F12 Avskedande 18 § LAS Personalchef

F13 Avstängning och disciplinpåföljd AB §§ 10-11 Förvaltningsch
ef

Teamledare

Pension

F14 Underrättelse om arbetstagarens 
avgångsskyldighet vid 67 år

33 § LAS Personalchef

F15 Underrättelse om arbetstagarens lämnande 
av anställning i samband med beslut om hel 
sjukersättning

33 § LAS Personalchef

F16 Beslut om särskild avtalspension efter 
samråd med personalchefen och berörd 
förvaltningschef. 

KAP-KL

AKAP-KL

Personalchef



Arbetsmiljö

F17 Ansvaret för arbetsmiljöuppgifter inom 
respektive verksamhet hos Ks, med 
möjlighet för vidare fördelning. 

AML

AFS 2001:1

KSO KSO fördelar 
arbetsmiljöuppgifter till 
kommundirektör som 
fördelar vidare ner i linjen. 

Övrigt

F18 Bidrag till fritidsstudier. KS § 94/95. Personalhandläggar
e

F19 Beslut om lönebidragsanställning. Personalchef

F20 Beviljande av bisyssla. AB § 8, 7 § LOA Personalchef

F21 Förbud av bisyssla. AB § 8, 7 § LOA Personalchef

G. Föräldrabalken

G Allmänna frågor Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

G 9 kap föräldrabalken 

G1 Samtycke att omhänderta underårigs 
(över 16 år) egendom som denne 
förvärvat genom eget arbete.

9 kap. 3 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd



G2 Samtycke att omhänderta underårigs 
(över 16 år) egendom som denne 
förvärvat genom gåva, testamente eller 
förmånstagarförordnande vid försäkring 
eller pensionssparande enligt lagen 
(1993:931) om individuellt 
pensionssparande. 

9 kap. 4 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G3 Tillstånd för förmyndaren att omhänderta 
underårigs egna insättningar hos bank, 
kreditmarknadsföretag m.fl. 

9 kap. 8 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

 10 kap föräldrabalken 

G4 Förslag till rätten på person lämplig som 
förmyndare.

10 kap. 14 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G5 Ansökan om förordnande eller 
entledigande av förmyndare och 
medförmyndare

10 kap. 18 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

11 kap föräldrabalken 

G6 Förordna god man i förmyndarens ställe. 11 kap. 1 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd



G7 Förordna god man när förmyndaren (eller 
dennes make/sambo) har del i samma 
dödsbo.

11 kap. 2 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G8 Förordna god man vid rättshandling 
mellan förmyndaren (eller dennes 
make/sambo) och den underårige.

Förordna god man när den underårige är 
part i rättegång och inte kan företrädas av 
förmyndaren

11 kap.  2 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G9 Förordna god man vid motstridiga 
intressen mellan, förmyndaren, 
vårdnadshavaren (make/sambo) och den 
underårige i andra fall.

11 kap. 2 § 3 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G10 1p. Förordna god man om det vid dödsfall 
finns en känd arvinge med okänd adress.

2p. Förordna god man om det vid dödsfall 
inte kan 

Utredas om det finns en arvinge före 
allmänna arvsfonden eller att det finns 
arvinge men känner varken namn eller 
adress.  

3p. Förordna god man om en 
testamentstagare är på okänd ort. 

11 kap. 3 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd



4p. Förordna god man om en 
bortovarandes rätt måste bevakas eller 
bortovarandes egendom måste förvaltas.  

5p. Förordna god man då det ännu inte är 
klart vem som är testamentstagare och det 
krävs att den blivande ägarens rätt 
bevakas. 

6p. Förordna god man om egendom enligt 
särskild föreskrift skall förvaltas av god 
man.

G11 Förordna god man i annat fall (än 
tingsrättens beslut) på grund av ett beslut 
enligt första stycket. (Byte av god man).

11 kap. 4 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G12 Bestämma omfattningen av förvaltarskap. 11 kap.7 § 3 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G13 Förordna förvaltare i annat fall (än 
tingsrättens beslut) på grund av ett beslut 
enligt första stycket.(Byte av förvaltare). 

11 kap 7 § 4 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G14 Ansökan om förordnande av god man, 
11:4, eller förvaltare, 11:7.

11 kap. 15 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 

Överförmyndarn
ämnd

 



teamledare var för 
sig

G15 Infordra yttrande i ärende om 
förordnande av god man eller förvaltare 
för någon som har fyllt 16 år.

11 kap. 16 § 1 st. FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G16 Rätt att avge yttrande till rätten. 11 kap. 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G17 Inhämtande av yttrande i ärende om 
anordnande av god man enligt 11:4 eller 
förvaltarskap.

11 kap. 16 3 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G18 Inhämta yttrande och utredning i fråga om 
anordnande av godmanskap eller 
förvaltarskap.

11 kap. 17a § 3 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G19 Beslut om att entlediga god man som 
förordnats enligt 3§ 1-5.

11 kap. 19 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G20 Upphörande av godmanskap och 
entledigande av en god man avseende 
byten och tillfälliga godmanskap. 

11 kap. 19b § FB Överförmyndarhan
dläggare och 

Överförmyndarn
ämnd



teamledare var för 
sig

G21 Ansökan om entledigande av godmanskap 
eller förvaltarskap. 

11 kap. 21 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G22 Ansökan om jämkning av godmanskap 
eller förvaltarskap.

11 kap. 23 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G23 Avge yttrande till rätten i ärende om 
jämkning av godmanskap eller 
förvaltarskap.

11 kap. 23 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G24 Beslut om eventuell jämkning av 
godmanskap enligt 11:1-3. 

Ansökan om interimistiskt beslut om 
jämkning av 

godmanskap, 11.4 eller förvaltarskap, 
11:7.

11 kap. 23 § 4 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G25 Infordra yttrande i ärende om 
förordnande eller

entledigande av god man eller förvaltare.

11 kap. 24 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd



12 kap. föräldrabalken 

G26 Samtycke i efterhand till ingånget avtal. 12 kap. 10 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G27 Begäran om upplysningar av förmyndare, 
gode män och förvaltare.

12 kap 9 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G28 Beslut om fördelning av förvaltning mellan 
flera förmyndare, gode män eller 
förvaltare.

12 kap 12 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G29 Beslut vid oenighet om förvaltning mellan 
förmyndare, gode män eller förvaltare

12 kap. 12 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G30 Beslut om ställande av säkerhet. 12 kap. 13 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G31 Beslut av arvode och ersättning för utgifter 
till förordnade förmyndare, gode män och 
förvaltare. 

12 kap. 16 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd



Beslut av i vad mån arvode och ersättning 
för utgift skall utgå av den enskildes 
medel.

G32 Beslut av arvode och ersättning för utgifter 
till föräldrar som är förmyndare.

12 kap. 17 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

13 kap. föräldrabalken 

G33 Samtycke till placering av omyndigs 
tillgångar i aktier eller på annat sätt.

13 kap 6 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndarn
ämnd

G34 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade 
bankmedel.

FB 13 kap 8 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G35 Beslut att överförmyndarkontroll ska 
upphöra.

FB 13 kap. 9 § 1 st Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G36 Beslut om lättnader i 
överförmyndarkontrollen.

FB 13 kap. 9 § 3 st Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G37 Samtycke till föräldrarna att ta hand om 
uppräknade frågor kring fast egendom 
m.m.

13 kap. 10 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G38 Samtycke för föräldrar att använda den 
omyndiges inkomster till understöd åt 
anhöriga.

13 kap 11 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G39 Samtycke att föräldrar för den omyndiges 
räkning får ta upp lån eller företa någon 
annan rättshandling som innebär att den 
omyndige sätts i skuld, ingå 
borgensförbindelse eller ställa den 
omyndiges egendom som säkerhet för den 
omyndiges eller någon annan förbindelse.

13 kap. 12 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G40 Tillstånd för den omyndige att själv driva 
rörelse. Tillstånd för föräldrarna att för 
den omyndiges räkning driva rörelse.

13 kap. 13 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G41 Beslut om befrielse för föräldrarna att 
lämna årsräkning eller sluträkning.

Beslut att sådana räkningar får lämnas i 
förenklad form. 

13 kap. 16 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G42 Bestämmande av ny tid för avlämnande av 
förteckning, årsräkning eller sluträkning.

13 kap. 17 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G43 Föreläggande för föräldrarna att i 
årsräkning eller på annat sätt redogöra för 
sin förvaltning.

13 kap. 18 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G44 1p. Beslut om att 13 kap. 3-7 § ska 
tillämpas även i annat fall än som följer av 
2 § i samma kap.

2p. Begränsning av möjligheten att ta ut 
pengar på bank.

3p. Beslut att värdehandlingar ska 
förvaras och förvaltas av ett 
värdepappersinstitut eller ett 
motsvarande utländskt institut.

4p. Begränsa föräldrars möjlighet att 
förfoga över rättigheter som registreras 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument. 

5p. Beslut att den som ska betala pengar 
till en omyndig ska sätta in dessa hos bank. 

13 kap. 19 § 1 st. FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G45 Godkänna avtal som föräldrar träffat med 
ett värdepappersinstitut.

13 kap. 19 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G46 Bestämma tid och plats för granskning av 
föräldrarnas förvaltning.

13 kap. 21 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

14 kap. föräldrabalken 

G47 Samtycke till placering av den enskildes 
tillgångar i aktier eller på något annat sätt.

14 kap. 6 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G48 Tillstånd för god man eller förvaltare att ta 
ut pengar från spärrat konto.

14 kap. 8 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G50 Beslut om undantag från bestämmelserna i 
14:4-8.

14 kap. 10 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G51 Samtycke till en förordnad förmyndare, 
god man eller förvaltare att ta hand om 
uppräknade frågor kring fast egendom 
m.m.

14 kap. 11 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G52 Samtycke till understöd åt anhöriga eller 
andra som står den enskilde nära. 

14 kap. 12 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G53 Samtycke till upptagande av lån eller att 
ingå annan skuldförbindelse, ingå 
borgensförbindelse eller att ställa den 
enskildes egendom som säkerhet för den 
enskildes eller någon annans förbindelse.

14 kap. 13 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G54 Samtycke till att den enskilde driver 
rörelse. 

Samtycke till att gode mannen eller 
förvaltaren driver rörelse för den 
enskildes räkning.

14 kap. 14 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G55 Beslut om att förordnad förmyndare, god 
man eller förvaltare i särskild ordning 
skall redogöra för den del av den enskildes 
tillgångar och skulder som inte omfattas 
av ställföreträdarens förvaltning.

14 kap. 16 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G56 Befrielse för ställföreträdaren från 
skyldigheten att lämna årsräkning eller 
sluträkning.  Beslut om att sådana 
räkningar får lämnas i förenklad form.

14 kap. 19 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G57 Bestämmande av ny tid för inlämning av 
förteckning, årsräkning eller sluträkning.

14 kap. 20 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G58 1p. Begränsa möjligheten att ta ut pengar 
på bank. 

2p. Bestämma att värdehandlingar ska 
förvaras och

förvaltas av ett värdepappersinstitut eller 
ett motsvarande utländskt institut. 

3p. Meddela den som ska betala pengar till 
den enskilde att pengarna ska sättas in hos 
bank.

4p. Begränsa ställföreträdarens 
möjligheter att förfoga över rättigheter 
som regleras i  lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument.

14 kap. 21 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G59 Godkänna avtal som ställföreträdaren 
träffat med värdepappersinstitut.

14 kap. 21 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G60 Bestämmande av tid och plats för 
granskning av 

14 kap. 23 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



förordnad förmyndares, god mans eller 
förvaltares förvaltning.

G61 Befrielse för ställföreträdares dödsbo från 
skyldigheten att inkomma med års- eller 
sluträkning. Beslut om att sådana 
räkningar får lämnas i förenklad form.

14 kap. 24 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G62 Beslut om arvode till dödsboet efter 
förordnade 

förmyndare, gode män eller förvaltare.

14 kap. 25 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

15 kap. föräldrabalken 

G63 Bestämmande av särskild tid för 
avgivande av redogörelse för hinder mot 
skifte av dödsbo.

15 kap. 3 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G64 Samtycke till rättshandling vid 
dödsboförvaltning.

15 kap. 4 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G65 Samtycke till egendomens fördelning vid 
bodelning eller skifte.

15 kap. 5 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G66 Samtycke till överlåtelse av den enskildes 
andel i dödsbo.

15 kap. 5 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G67 Samtycke till arvsavstående enligt 3 kap. 9 
§ ÄB. 

15 kap. 6 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G68 Samtycke till avtal om sammanlevnad i 
oskiftat dödsbo.

15 kap. 7 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G69 Bestämmande om ny tid för avgivande av 
årsuppgift.

15 kap. 8 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

16 kap. föräldrabalken

G70 Granska förmyndares, gode mäns och 
förvaltares verksamhet.

16 kap. 3 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G71 Överförmyndaren eller den som 
överförmyndaren utser har rätt att gå 
igenom förmyndares, gode mäns och 
förvaltares räkenskaper och anteckningar 
samt de värdehandlingar som 

16 kap. 3 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



ställföreträdaren förvarar. Bestämmande 
av tid och plats där ställföreträdaren ska 
hålla handlingar tillgängliga.

G72 Att på förteckningar, årsräkningar, 
sluträkningar och redogörelser för hinder 
mot skifte samt årsuppgifter göra 
anteckningar om verkställd granskning.

16 kap. 4 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G73 Bestämmande av tid för yttrande över 
granskningsanmärkning

16 kap. 5 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G74 Beslut om granskningsanmärkning. 

Att pröva om beslut enligt några 
bestämmelser i 13 eller 14kap. behöver 
meddelas eller om ställföreträdaren bör 
entledigas eller någon annan åtgärd 
vidtagas.

16 kap. 9 § 1 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G75 Inhämtande av yttrande från den 
omyndige, om han eller hon har fyllt 16 år, 
eller den som har god man eller förvaltare 
samt den enskildes make eller sambo och 
närmaste släktingar ifråga om en 
förvaltningsåtgärd av större vikt.

16 kap. 9 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



G76 Återkallande av samtycke till beslut som 
fattats enligt delegation.

16 kap. 9 § 2 st FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G77 Inhämtande av uppgifter från 
socialnämnder och andra myndigheter.

16 kap. 10 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G78 Inhämtande av uppgifter från bank, 
kreditmarknadsföretag, 
värdepappersbolag m.fl

16 kap. 10 a § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

G79 Förelägga en förmyndare, god man eller 
förvaltare vid vite att fullgöra sina 
skyldigheter enligt 3 § 2 st eller 8 § 3 st i 
detta kapitel eller enligt 12 kap. 13 §, 13 
kap. 3, 14, 15 eller 18-21 §, 14 kap. 1, 2, 15, 
16, 18 eller 21- 23 § eller 15 kap. 3 eller 8 
§. 

16 kap. 13 § FB Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

G80 Samtycke, tillstånd eller förordnande i 
andra fall, än de i delegeringsordningen 
upptagna, där samtycket, tillståndet eller 
förordnandet framstår som självklart och 
tveksamhet ej kan råda om att 
huvudmannen ej missgynnas eller skadas 
på grund av beslutet.

Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd 



H. Förmynderskapsförordningen

H1 Ansökan hos rätten om anordnande eller 
upphörande av godmanskap eller 
förvaltarskap. 

Granskning och omprövning av 
förvaltarskap.

5 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

H2 Överflyttning av förmynderskap, 
godmanskap eller förvaltarskap.

6 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

H3 Yttrande på begäran av rätten. 7 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

I1 Beslut om att förordna god man. 2 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



I2 Självmant ta upp frågan om förordnande 
av god man.

3 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

I3 Beslut om upphörande av godmanskap. 5 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

I4 Beslut om entledigande av god man 6 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd 

I5 Beslut om entledigande av god man då 
föräldrarna eller någon annan vuxen anses 
ha trätt i föräldrarnas ställe. Samt ge 
barnet tillfälle att yttra sig.

7 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

I6 Ge barnet rätt att yttra sig innan 
entledigande av god man.

7 § 2 st Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

I7 Tillfälle att yttra sig innan god man 
förordnas eller entledigas.

9 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



I8 Underrätta socialnämnden om beviljat 
uppehållstillstånd

10 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

J. Förordning om belastningsregister (1999:1134)

J1 Begära uppgifter ur belastningsregistret 
om brott som lett till någon annan påföljd 
än penningböter.

11 § p. 14 Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd

K. Patientsäkerhetslagen (2010:659)

K1 Begära läkarintyg/läkarutlåtande. 6 kap. 9 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



L. Lagen (2017:310) om framtidsfullmakter

L1 Yttrande till rätten om ansökan om 
framtidsfullmakt

13 § 2 st Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

L2 Förordna god man i det fall 
fullmaktshavaren inte har rätt att företräda 
fullmaktsgivaren

17 § 2 st Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

L3 Begära in redovisning samt övriga 
upplysningar om fullmaktsförhållandet 

25 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

L4 Beslut om att framtidsfullmakt helt eller 
delvis inte längre får brukas av 
fullmaktshavaren.

26 § Överförmyndarhan
dläggare och 
teamledare var för 
sig

M. Lag (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller 
Norge

M1 Tillsyn över gode mannens uppdrag och 
beslut i anledning därav.

2 § Överförmyndarhan
dläggare och 

Överförmyndare
/överförmyndar
nämnd



teamledare var för 
sig
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Sydnärke överförmyndarnämnds uppgifter 

1 § Allmänt

Kumla, Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommuner har i avtal kommit 
överens om att från och med 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd, kallad 
Sydnärke överförmyndarnämnd, för samverkan inom överförmyndarområdet. 

Detta reglemente är antaget av kommunfullmäktige i Kumla, Lekeberg, 
Askersund, Hallsberg och Laxå kommun och gäller från och med 1 januari 2019. 

Antaget av Kommunfullmäktige i Askersunds kommun (KF 2018-xx-xx, §)
Antaget av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun (KF 2018-xx-xx, §)
Antaget av Kommunfullmäktige i Laxå kommun (KF 2018-xx-xx, §)
Antaget av Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun (KF 2018-xx-xx, §)
Antaget av Kommunfullmäktige i Kumla kommun (KF 2018-xx-xx, §)

Kumla kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. Nämndens verksamhet bedrivs genom 
överförmyndarkansliet i Kumla kommun. 

Utöver vad som gäller om nämnder och gemensamma nämnder enligt 6 kap. och 
9 kap. 19-36 §§ kommunallagen (2017:725), KL, samt om överförmyndarnämnd 
enligt 19 kap. föräldrabalken (1949:381), FB, ska mellan kommunerna tecknad 
överenskommelse och detta reglemente gälla för den gemensamma nämnden.

2 § Uppgifter m.m. 

Sydnärke Överförmyndarnämnd fullgör de samverkande kommunernas 
uppgifter enligt nedan angivna lagar jämte föreskrifter rörande 
verksamhetsområdet i andra författningar. 

1. Föräldrabalken (1949:381), FB, i de delar som avser 
överförmyndarverksamheten 
2. Förmynderskapsförordningen (1995:379) 
3. Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som de ingående 
kommunernas fullmäktige bestämt.

Nämnden skall vid behov samråda med kommunerna samt med andra 
myndigheter.

Sydnärke Överförmyndarnämnd får väcka ärende hos fullmäktige i respektive 
kommun. 

Nämnden ska inom sitt förvaltningsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och de 
samverkande kommunernas övriga nämnder. 



Nämnden får begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det 
behövs för att nämnden ska kunna utföra sina uppgifter. 

Sydnärke Överförmyndarnämnd har det övergripande ansvaret för strategiska, 
operativa och verkställande frågor inom sitt uppdragsområde. 

Sydnärke överförmyndarnämnd ansvarar även för att

1. rekrytera ställföreträdare,
2. verka för en rättssäker hantering och handläggning inom verksamheten, 
3. fastställa och följa upp framtagen internkontrollplan, 
4. informera allmänheten om den egna verksamheten,
5. verka för förenkling av regler inom nämndens ansvarsområde,
6. verka för att samråd sker med de som nyttjar nämndens tjänster,
7. inom sitt verksamhetsområde eftersträva samverkan med andra 

kommuner, regionen, andra offentliga organ samt föreningar och 
organisationer,

8. vid fullgörandet av sina uppgifter samverka med kommunstyrelsen och 
övriga nämnder genom att exempelvis ställa personal till förfogande för 
deltagande i projektgrupper och utredningar, 

9. delta i arbetet med frågor om tillgänglighet,
10. bevaka och ansöka om statsbidrag inom nämndens ansvarsområde,
11. äga och utveckla nämndens IT-system,
12. för kommunens räkning sluta upphandlingsavtal inom nämndens 

ansvarsområde,
13. följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ och vidta de åtgärder som 

krävs inom sitt uppdragsområde

3 § Delegering från kommunfullmäktige 

Sydnärke Överförmyndarnämnd får inom sitt verksamhetsområde och utan 
kommunfullmäktige i de samverkande kommunernas särskilda godkännande, 
under förutsättning  att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt

1. själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål och ärenden som 
faller inom nämndens verksamhetsområde, med rätt att å 
samverkanskommunernas vägnar träffa överenskommelse om betalning, 
ingå förlikning, och sluta annat ekonomiskt avtal.

2. lämna yttranden i offentliga utredningar, promemorior, lagförslag och 
motsvarande i de fall frågan endast berör nämndens verksamhetsområde 
och inte bedöms vara av strategisk betydelse för samverkanskommun av 
dess kommunstyrelse. 

4 § Personalansvar

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för 
överförmyndarkansliets personal.



5 § Krisledning och höjd beredskap 

Nämnden ska ingå i respektive kommuns krisorganisation utifrån respektive 
kommuns behov. 

6 § Personuppgiftsansvar

Sydnärke överförmyndarnämnd är personuppgiftsansvarig för de behandlingar 
av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.

Kommunstyrelsen i Kumla kommun är personuppgiftsbiträde för behandling av 
personuppgifter inom personaladministrativ verksamhet, IT-stöd, 
ekonomihantering och nämndshantering och behandlar personuppgifter för 
Sydnärke överförmyndarnämnds räkning i dessa avseenden. Sydnärke 
lönenämnd är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter inom 
löneadministrativ verksamhet och behandlar personuppgifter för Sydnärke 
Överförmyndarnämnd i detta avseende. Av bilaga till detta reglemente framgår 
för vilka personuppgiftsbehandlingar kommunstyrelsen respektive Sydnärke 
lönenämnd är personuppgiftsbiträde.

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Sydnärke Överförmyndarnämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige i 
samverkanskommunerna hur den fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat 
till dem. Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem fullgjorts. Rapporteringen ska även omfatta hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
 
Redovisning enligt första stycket ska ske enligt riktlinjer som fastställts av 
fullmäktige i värdkommunen. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen i de 
samverkande kommunerna som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
 
Nämnden ska också fullgöra den rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag. 

Fullmäktige i respektive samverkanskommun har rätt att få upplysningar från 
nämnden. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i 
överförmyndarkansliet är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges 
sammanträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess. 

Den gemensamma nämnden svarar också för att, på eget initiativ, informera 
kommunstyrelsen i respektive kommun om principiella händelser eller andra 
händelser av större vikt för nämnden eller någon av dess medlemmar. 



8 § Information och samråd 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska 
i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder.
 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samråd.

Arbetsformer 

9 § Sammansättning och val 

Sydnärke Överförmyndarnämnd ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare 
som utses av respektive kommunfullmäktige enligt följande: 

Ledamöter Ersättare

Kumla 1 st. 1 st. 
Askersund 1 st. 1 st.
Lekeberg 1 st. 1 st.
Laxå 1 st. 1 st.
Hallsberg 1 st. 1 st.

Nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Dessa väljs av fullmäktige 
i Kumla kommun för hela mandatperioden. 

Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning: 
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg, om inte kommunerna är 
överens om annat. 

På samma sätt ska vice ordförande rotera i ordningen: Hallsberg, Kumla, Laxå, 
Lekeberg och Askersund.  

Mandatperioden ska vara fyra (4) år räknat från den 1 januari året efter det år 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.

10 § Tidpunkt för sammanträden 

Sydnärke överförmyndarnämnd sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer.

Nämnden sammanträder i Kumla kommun om inte nämnden själv bestämmer 
annat.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 



sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om det inte finns hinder, samråda med vice ordföranden om 
tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dag eller tid för sammanträde. Om det inte finns hinder ska samråd ske 
med vice ordförande.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dag eller tid 
ändras, ska ordföranden se till att ledamöter och ersättare snarast underrättas 
om beslutet. 

11 § Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas ledamöter och ersättare senast tre dagar före 
sammanträdesdagen. I det fall ordföranden beslutar att ytterligare ärenden ska 
behandlas efter att kallelsen fastställts ska ledamöter och ersättare meddelas 
detta snarast. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

12 § Offentliga sammanträden 

Sydnärke Överförmyndarnämnd får besluta att nämndens sammanträde ska vara 
offentligt med de undantag som anges i kommunallagen.

13 § Sammanträde på distans

Sydnärke Överförmyndarnämnd får om särskilda skäl föreligger sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud.



Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta 
till överförmyndarkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Sydnärke Överförmyndarnämnd får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans.

14 § Närvarorätt 

Sydnärke Överförmyndarnämnd får medge förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde för att lämna 
upplysningar. 

Närvarorätten enligt första stycket gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild. 

Nämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden.

När Sydnärke Överförmyndarnämnd har fått i uppdrag att besvara ett 
medborgarförslag har förslagsställaren/förslagsställarna rätt att närvara när 
nämnden behandlar förslaget. 

15 § Presidium 

Sydnärke Överförmyndarnämnds presidium ska bestå av ordföranden och vice 
ordföranden. Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera 
och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

16 § Ordföranden 

Det åligger ordföranden att

- leda Sydnärke Överförmyndarnämnds arbete och sammanträden,

- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,

- kalla ersättare,

- att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 
nämnden vid behov är utredda,

- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden.

17 § Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller del av sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit 



ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom 
eller annan anledning inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. 
Ersättaren fullgör samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

18 § Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till Sydnärke överförmyndarnämnds 
sekreterare eller någon annan anställd vid överförmyndarkansliet. Kansliet ska 
underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

19 § Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. I första hand ska ersättare kallas in 
från den kommun vars ledamot är förhindrad att delta. I övrigt gäller att den 
ersättare ska kallas in som inte redan kallats in. 

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör.

20 § Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

21 § Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering.

22 § Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Sydnärke överförmyndarnämnd kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och 
justeras av ordföranden och en ledamot. 



Nämndens protokoll ska anslås på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor. 

23 § Delgivning 

Delgivning med Sydnärke överförmyndarnämnd sker med ordföranden, 
förvaltningschefen, eller annan anställd som nämnden beslutar.

24 § Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer 
nämnden vem som skall underteckna handlingar.

25 § Arkiv

Sydnärke Överförmyndarnämnd är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.



Bilaga – Personuppgiftsbiträden 

Kommunstyrelsen 

Personaladministration

Ändamål Personaladministrativa ändamål, såsom 
rekryteringsprocess, anställning och upphörande av 
anställning, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
löneöversyn, rehabilitering samt 
kompetensutveckling.

Kategorier av 
registrerade

Anställda

Kategorier av 
personuppgifter

I huvudsak namn, adress, telefonnummer, e-
postadress, personnummer, anställningsuppgifter, 
löneuppgifter, befattning, eventuell facktillhörighet, 
anhöriguppgifter, omdömen,

Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning i de system som används, låsta 
arkiv med fysiska personakter

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras 
i enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 

IT-stöd 

Ändamål Identitetshantering och infrastrukturleverans

Kategorier av 
registrerade

Anställda och förtroendevalda

Kategorier av 
personuppgifter

IP-adress och användarnamn samt 
användningsmönster. 

Anställda: Personnummer, namn, användarnamn, 
adress, e-post, placering i organisationen, senaste 
inloggning, tillgång till postlådor, 
behörighetsgrupper, befattning/titel, startdatum för 
nuvarande anställning. 

Förtroendevalda: personnummer, namn, 
säkerhetsfrågor, telefonnummer, 
behörighetsgrupper



Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder

Automatisk gallring, spårbara förändringar. 

Standardloggar sparas, eventloggar från servern

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras 
i enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 

Ekonomihantering

Ändamål Föra kund- och leverantörsregister, administrera 
användare i ekonomisystemet, attestförteckning och 
delegationsbeslut. Fakturering och ta emot fakturor. 
Analysera och budgetera personalkostnader. 
Utbetalning till privat kontonummer m.m. 

Kategorier av 
registrerade

Anställda och förtroendevalda, företag, allmänhet 

Kategorier av 
personuppgifter

Personuppgifter som förekommer är namn, 
förvaltning, användar-id, kostnadsställe, referenskod, 
personnummer, adress, anställningsgrad, 
sjukfrånvaro, semesterlön, fakturanummer, 
kundnummer, 

Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning. I vissa fall förvaras handlingar i 
pärm på låst kontorsrum. 

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras 
i enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 

Nämndshantering

Ändamål Att genomföra nämndsammanträden

Kategorier av 
registrerade

Anställda, förtroendevalda, ställföreträdare, 
huvudmän

Kategorier av 
personuppgifter

Anställda: Namn, e-postadress, telefonnummer, 
befattning. 

Förtroendevalda: namn, e-postadress, 
partitillhörighet. 

Huvudmän: namn, personnummer, adress, uppgifter 
om personliga förhållanden (social utredning, 
läkarintyg), namn och tjänsteställe för läkare som 
skrivit läkarintyg, förekomst 



Ställföreträdare: namn, personnummer, adress, 
uppgifter om förekomst i belastningsregistret, 
Kronofogdemyndighetens register och 
socialregistret. 

Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras 
i enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 

Sydnärke lönenämnd 

Sydnärke lönenämnd ingår i Kumla kommuns organisation och är 
personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter inom löneadministrativ 
verksamhet. 

Ändamål Löneutbetalning och pensionsberäkning

Kategorier av 
registrerade

Anställda, förtroendevalda, ställföreträdare 

Kategorier av 
personuppgifter

Anställda: Namn, personnummer, adressuppgifter, 
telefonnummer, närmast anhörig/barn, skattetabell, 
löneavdrag, pensionsuppgifter, anställningsuppgifter, 
anställningstid, uppgifter om arbetstid och flextid, 
arbetsplats, löneuppgifter, uppgifter om 
datumperioder och andel för frånvaro, lönetillägg

Förtroendevalda: Namn, personnummer, 
adressuppgifter, telefonnummer, arvodesuppgifter

Ställföreträdare: namn, personnummer, adress, 
arvode, datumperiod som arvodet gäller för

Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras 
i enlighet med lönenämndens 
dokumenthanteringsplan. 
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2018-03-06

Överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd

Bakgrund
Askersunds kommun (org.nr. 21200-1983), Hallsbergs kommun (org.nr. 212000-
1926), Laxå kommun (org.nr. 212000-1918), Lekebergs kommun (org.nr. 
212000-2981) och Kumla kommun (org.nr. 212000-1975) har kommit överens 
om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd, kallad Sydnärke 
överförmyndarnämnd, från och med 1 januari 2019. 
 
Detta avtal reglerar den gemensamma nämndens uppgifter och ersätter tidigare 
avtal om samverkan (Samarbetsavtal om gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet). 

Kumla kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. 

1 § Uppgifter 
Sydnärke överförmyndarnämnd ska från och med 1 januari 2019 fullgöra de 
uppgifter som framgår av 16 och 19 kap. föräldrabalken (1949:381), FB, eller i 
annan författning som hänvisas till i nämnda bestämmelser, och som ankommer 
på överförmyndare eller överförmyndarnämnd. 

Utöver vad som följer av lag eller annan författning ska den gemensamma 
nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med nämndens reglemente, 
denna överenskommelse och de mål och riktlinjer för verksamheten som 
kommunfullmäktige i värdkommunen har bestämt. 

Överförmyndarkansliet ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens 
beslut samt planerar och administrerar nämndens verksamhet. 

2 § Nämndens sammansättning 
Vad gäller nämndens formalia och arbetsformer anges detta i reglemente för den 
gemensamma nämnden. 

3 § Revision
Enligt 9 kap. 34 § kommunallagen (2017:725), KL, ska nämnden granskas av 
revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. 

Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna.

Revisorerna i respektive kommun kan bestämma att revisionen kan ingå i en 
samlad revision hos de samverkande kommunerna men kan också ske särskilt. 
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4 § Personal och bemanning 
Kumla kommun är anställningsmyndighet för personalen i 
överförmyndarkansliet och personalen har sitt arbetsställe i 
kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun. 

Anställningsförfarandet ska utföras i samråd mellan de samverkande 
kommunerna. 

Överförmyndarkansliet ska bemannas med 6,0 heltidstjänster, varav en tjänst 
också är teamledare. 

Förvaltningschef för överförmyndarkansliet är den administrativa chefen i Kumla 
kommun. 

Kumla kommun ansvarar för att tillhandahålla en nämndsekreterare och denne 
ingår inte i överförmyndarkansliets bemanning. 

5 § Expeditionstider
Överförmyndarkansliet har telefontid varje vardag kl. 10-12. Besökare tas emot i 
stadshuset i Kumla under kontorstid. 

Vid behov ska bokade besök tas emot i respektive samverkanskommun.  

6 § Akter 
Akter förvaras av värdkommunen i för ändamålet lämpliga aktskåp. 
Värdkommunen ska bevara handlingarna i enlighet med nämndens 
dokumenthanteringsplan.  

Datasystem och register som förs av överförmyndarkansliet ska ständigt 
ajourhållas. 

Värdkommunen svarar för att akterna och registren, både fysiska och digitala, 
hålls ordnade och strukturerade på så sätt att de utan omfattande åtgärder kan 
återbördas till respektive samverkanskommun vid t.ex. samverkansavtalets 
upphörande.

7 § Arkiv
Värdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som 
framställs från och med 1 januari 2019 i den gemensamma nämndens 
verksamhet. 

8 § Budget
Budget för Sydnärke överförmyndarnämnd upprättas och fastställs av Kumla 
kommun i enlighet med 9 kap. 26 § KL. 

Innan budgeten upprättas och fastställs ska Kumla kommun samråda med de 
övriga samverkande kommunerna. Askersund, Laxå, Lekeberg och Hallsberg 
kommuner ska i sina respektive budgetar ta upp en post för den gemensamma 
nämnden. 

Förslag till budget ska tillställas samverkanskommunerna senast 1 maj varje år. 
Samråd kring budgeten ska ske senast 30 september varje år. 
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9 § Underlag för kostnadsfördelning
Kumla kommun upplåter erforderliga lokaler och utrustning samt svarar för 
erforderliga investeringar avseende lös egendom. 

I underlag för budget ska de kostnader/investeringar tas upp som ska fördelas 
mellan de samverkande kommunerna. Detta är följande kostnader

 Lön och personalomkostnader
 Personaladministration, inklusive kostnader för nämndadministration
 Ekonomiadministration
 IT (exklusive kostnader för läsplattor)
 Telefoni
 Företagshälsovård
 Ansvarsförsäkring
 Lokaler/hyra
 Resor
 Litteratur
 Kompetensutveckling

Förtroendevalda i den gemensamma nämnden får ersättning av den kommun 
som valt dem. Den kommun som valt ledamoten bestämmer vilken ersättning 
som ska utgå för uppdraget. Varje kommun förser sina ledamöter och ersättare 
med läsplattor. 

Arvoden och ersättningar till ställföreträdare betalas ut av Sydnärke lönenämnd 
och ersätts av respektive kommun. 

10 § Kostnadsfördelning
Kostnaderna för den gemensamma nämnden ska fördelas mellan 
samarbetskommunerna baserat på en fördelningsnyckel som bygger på antalet 
huvudmän (inkluderat förmynderskap och ensamkommande barn). 
Fördelningsnyckeln justeras årligen inför nästkommande års budget. 

Anser någon av samarbetskommunerna att fördelningsnyckeln enligt ovan är 
oskälig äger vederbörande kommun uppta förhandlingar med de övriga 
kommunerna i denna fråga (se 17 §). 

Träffas överenskommelse om annan fördelning av organisationens kostnader 
efter det att part begärt förhandlingar i frågan, anses avtalet inte uppsagt utan 
löper vidare med tidigare eller ny överenskommen fördelning. Kan 
överenskommelse inte träffas gäller vad som stadgas i 20 §.

11 § Ersättning 
Ersättning ska av de övriga samverkande kommunerna betalas till 
värdkommunen halvårsvis i förskott. 

Verksamhetens kostnader ska slutregleras före februari månads utgång året efter 
verksamhetsåret.  

12 § Ekonomisk redovisning och överskott
Värdkommunen ska årligen till de övriga samverkanskommunerna senast före 
februari månads utgång redovisa föregående års räkenskaper. 
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Vid överskott överförs detta till kommande år. Vid underskott fördelas 
kostnaderna enligt vad som anges i detta avtal avseende kostnadsfördelning 
enligt 10 §. 

Om över- eller underskott uppstår och någon samverkanskommun anser att 
över- eller underskottet är orimligt stort ska vad som stadgas i 17 § om 
utvärdering och omförhandling. 

13 § Försäkring
Den kommun som innehar äganderätten till fastigheter och fasta inventarier ska 
hålla dem försäkrade i enlighet med vad som är standard för liknande 
verksamheter. Nämnden ska se till att försäkring finns för den egendom som 
tillhör nämnden. 

14 § Utökning av verksamhetens omfattning
Utökning av omfattningen (1 §) enligt detta avtal ska ske efter samråd och 
godkännande av samverkanskommunerna. 

15 § Utökning av samverkanskommuner
Om utökning med samverkanskommuner aktualiseras ska samtliga befintliga 
samverkanskommuner sammankallas. Det är samverkanskommunerna, som 
efter samråd och i samförstånd, har att besluta om utökning av antalet 
samverkanskommuner ska göras eller inte samt villkor för en utökning. 

16 § Rekrytering och utredning av ställföreträdare
Ledamöterna i respektive samverkanskommun har bäst personkännedom om sin 
egen kommun, och ansvarar för rekrytering av nya ställföreträdare. 

Överförmyndarkansliet gör därefter en utredning av den föreslagna 
ställföreträdaren i syfte att se om denne är lämplig för uppdraget.

17 § Utvärdering och omförhandling
Avtalet ska utvärderas årligen. Vid utvärderingen ska särskilt beaktas att 
verksamheten bedrivs med hög kvalitet och rättssäkerhet. Verksamheten ska 
också bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Det är 
samverkanskommunernas gemensamma ansvar att säkerställa att årlig 
utvärdering sker. 

Administrativa chefer och förvaltningschefen för överförmyndarkansliet ska 
sammanträda två gånger per år (vår och höst) för att utvärdera verksamheten 
och avtalet. Förvaltningschefen är sammankallande. 

Om en samverkanskommun anser att avtalet behöver omförhandlas i någon del 
ska detta framföras skriftligen till överförmyndarkansliet. Omförhandling eller 
ändringar i avtalet kan endast göras om samtliga samverkanskommuner är 
överens om det. 

Om samverkanskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändringar 
eller tillägg till avtalet, gäller avtalet med oförändrade villkor till dess att avtalet 
upphör för samverkanskommun enligt vad som sägs i bestämmelsen om 
uppsägning (22 §).  

18 § Tillägg och ändringar
Tillägg och ändringar av detta avtal ska vara skriftliga för att vara gällande. 
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19 § Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt medgivande från samtliga 
samverkanskommuner. 

20 § Tvist
Tvist ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om detta inte 
är möjligt ska tvist prövas av allmän domstol. 

21 § Force majeure
Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal endast om utförande 
hindras eller oskäligt betungas på grund av händelser utanför partens kontroll 
samt att dessa händelser inte kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras 
av exempelvis naturkatastrof, krigsutbrott eller strejker bortom partens kontroll. 

Befrielsegrund får inte åberopas utan att parten kan visa att alla skäliga åtgärder 
för att undanröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att 
hindret undanröjts försökt fullgöra sitt åtagande. 

22 § Avtalstid och uppsägning
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2022 
(sammanfaller med förtroendevaldas mandatperiod). Om samarbetsavtalet inte 
sägs upp av samverkanskommun senast 18 månader före avtalstidens utgång 
förlängs avtalet med fyra år för varje gång med 18 månaders uppsägning. 

Uppsägning av avtalet gäller endast för den samverkanskommun som säger upp 
avtalet. För övriga fortsätter avtalet att gälla såvida omständigheterna inte är 
sådana att samverkan uppenbarligen inte kan fortsätta. 

Uppsägningstiden om 18 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen 
ska få rimlig tid för anpassning av sina personalresurser. 

23 § Samverkans upphörande
I det fall den gemensamma nämnden upphör fördelas tillgångar och 
avvecklingskostnader på samma sätt som kostnaderna för 
överförmyndarkansliets verksamhet enligt 10 §. 

Då överförmyndarkansliets personal är anställd av värdkommunen åligger det 
övriga samverkande kommuner att vid avtalets upphörande, om de avser att 
anställa personal för handläggning av överförmyndarärenden, att erbjuda 
handläggare i det gemensamma överförmyndarkansliet anställning. 

Det åvilar den gemensamma nämnden att till respektive kommun överlämna 
personakter och register vid samarbetets upphörande. 

Om en kommun vill avsluta samverkan ska den utträdande kommunen stå för de 
eventuella kostnader som är förenade med att flytta uppgifter från det 
gemensamma verksamhetssystemet till ett eget system.

24 § Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas i samtliga 
samverkande kommuner och besluten har vunnit laga kraft. 

25 § Originalavtal
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Detta avtal har upprättats i fem likalydande exemplar, av vilka parterna tagit 
varsitt.  

För Askersunds kommun DATUM 

___________________________________________ ___________________________________________
Kommunstyrelsens ordförande xx Kommundirektören xx

För Hallsbergs kommun DATUM 

___________________________________________ ___________________________________________
Kommunstyrelsens ordförande xx Kommundirektören xx

För Kumla kommun DATUM 

___________________________________________ ___________________________________________
Kommunstyrelsens ordförande xx Kommundirektören xx  

För Laxå kommun DATUM 

___________________________________________ ___________________________________________
Kommunstyrelsens ordförande xx Kommundirektören xx

För Lekebergs kommun DATUM 

___________________________________________ ___________________________________________
Kommunstyrelsens ordförande xx Kommundirektören xx



Protokoll                           2018-06-18
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 83 - Gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke 
(18KS40)

Ärendebeskrivning
Sedan 2010 bedrivs överförmyndarverksamheten i Askersunds kommun inom ramen för ett 
gemensamt överförmyndarkansli i Sydnärke. Kansliet har haft sin placering i Kumla kommun 
och samarbetet har skett genom avtalssamverkan. På detta sätt har alla deltagande kommuner 
kunnat stärka sin kompetens och minska sårbarheten jämfört med om varje enskild kommun 
skulle sköta dessa uppgifter själv. För att förbättra samarbetet ytterligare föreslås att en 
gemensam överförmyndarnämnd bildas med representanter från varje kommun, något som 
även revisionen påtalat genom förslag i sin granskning. Detta har utretts under våren 2018 och 
nu läggs förslag att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Askersund, 
Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Kumla. Det finns flera fördelar med att inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd. Exempelvis bör en gemensam nämnd bidra till en mer enhetlig och 
tydlig handläggning vilket ökar rättssäkerheten. Handläggare och förtroendevalda som fått 
tillfälle att lämna synpunkter under utredningen är övervägande positiva till en gemensam 
nämnd, även om det också uttrycks farhågor från vissa håll. Den samlade bedömningen är 
dock att en gemensam överförmyndarnämnd bör inrättas, se bifogad utredning och tillhörande 
dokumentation.

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Bilaga 1 - Utdrag ärendehandbok Kumla kommun
Bilaga 3 - Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke
Bilaga 4 - Förslag till delegeringsordning för gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke
Utredning avseende gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke
Bilaga 5 - Förslag till dokumenthanteringsplan för gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke
Bilaga 2 - Förlag till överenskommelse

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att under förutsättning fullmäktige i övriga fyra kommuner fattar samma beslut inrätta en 
överförmyndarnämnd med Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekebergs kommuner 
från och med 1 januari 2019,
2. att anta reglemente för Sydnärke överförmyndarnämnd,
3. att godkänna överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd,
4. att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson och kommunchefen Madeleine 
Andersson att underteckna överenskommelsen som gäller från och med 1 januari 2019 och 
ersätter tidigare avtal om samverkan (Samarbetsavtal om gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet).
________
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Protokoll                           2018-06-18
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till 
Hallsbergs kommun

Laxå kommun

Kumla kommun

Lekebergs kommun

Överförmyndarkansliet

Överförmyndaren

Administrativa chefen
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Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §110

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§110 - Inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd i 
Sydnärke (KS 18-549)
Ärendebeskrivning
Sedan 2010 bedrivs överförmyndarverksamheten i Lekebergs kommun inom ramen för ett 
gemensamt överförmyndarkansli i Sydnärke. Kansliet har haft sin placering i Kumla kommun 
och samarbetet har skett genom avtalssamverkan. På detta sätt har alla deltagande kommuner 
kunnat stärka sin kompetens och minska sårbarheten jämfört med om varje enskild kommun 
skulle sköta dessa uppgifter själv. 

För att förbättra samarbetet ytterligare föreslås att en gemensam överförmyndarnämnd bildas 
med representanter från varje kommun, något som även revisionen påtalat genom förslag i sin 
granskning. Detta har utretts under våren 2018 och nu läggs förslag att bilda en gemensam 
överförmyndarnämnd för kommunerna Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Kumla. 
Det finns flera fördelar med att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Exempelvis bör 
en gemensam nämnd bidra till en mer enhetlig och tydlig handläggning vilket ökar 
rättssäkerheten. 

Handläggare och förtroendevalda som fått tillfälle att lämna synpunkter under utredningen är 
övervägande positiva till en gemensam nämnd, även om det också uttrycks farhågor från vissa 
håll. Den samlade bedömningen är att en gemensam överförmyndarnämnd bör inrättas, se 
bifogad utredning och tillhörande
dokumentation

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.beslutar att, under förutsättning fullmäktige i övriga fyra kommuner fattar samma beslut, 
inrätta en överförmyndarnämnd med Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekebergs 
kommuner från och med 1 januari 2019.

2.antar reglemente för Sydnärke överförmyndarnämnd.

3.godkänner överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd.

4.uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
överenskommelsen som gäller från och med 1 januari 2019 och ersätter tidigare avtal om 
samverkan (Samarbetsavtal om gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet).
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gemensam  överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-4)
 Utredning om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd - (KS 18-549-1.7)
 Förslag delegeringsordning - (KS 18-549-1.3)
 Förslag reglemente - (KS 18-549-1.4)
 Bilaga 2 förslag överenskommelse reviderad 180806 - (61658)
 KF Askersund § 83 Gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke - (KS 18-549-2)
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Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019

§137

KS 18-695

   



Tjänsteskrivelse 2018-08-27 1 (2)

Dnr: KS 18-695

   

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2019

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2019. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det 
ekonomiska årshjulet. Ingen hänsyn är tagen till Region Örebro läns 
sammanträdestider eftersom dessa inte är beslutade ännu. 

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige antar sina sammanträdestider hösten innan nytt år. Efter 
kommunfullmäktiges beslut om sammanträdestider tar varje nämnd sina egna 
sammanträdestider. Om kommunfullmäktige väljer att inte besluta oms 
sammanträdestider på sammanträdet i september kommer nämnderna inte ha 
möjlighet att besluta om sina sammanträdestider förens sista sammanträdet innan 
jul.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2019:

Datum Tid

25 februari 18.30

29 april 18.30

10 juni 18.30

23 september 18.30

25 november 18.30

LEKEBERGS KOMMUN



Tjänsteskrivelse 2018-08-27 2 (2)

Dnr: KS 18-695

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §111

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§111 - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 (KS 18-
695)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2019. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det 
ekonomiska årshjulet. Ingen hänsyn är tagen till Region Örebro läns sammanträdestider 
eftersom dessa inte är beslutade ännu. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2019:

 

Datum Tid

25 februari 18.30

29 april 18.30

10 juni 18.30

23 september 18.30

25 november 18.30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - (KS 18-695-1)
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Val av ledamot till rekryteringsgrupp

§138

KS 18-713

   



Tjänsteskrivelse 2018-08-27 1 (1)

Dnr: KS 18-713

   

Tjänsteskrivelse – Val av ledamot

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott är rekryteringsgrupp för ny förvaltningschef till 
socialförvaltningen. Då Anette Bergdal (S) har förhinder att delta i arbetet behöver en 
ersättare utses och till detta föreslås Kjell Edlund (S). 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om arvode för de som ingår i 
rekryteringsgruppen och Kjell Edlund (S) föreslås få samma ersättning som de 
ordinarie medlemmarna. 

Beslutet gäller endast just denna rekrytering.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ersätter Anette Bergdahl (S) med Kjell Edlund (S) i 
rekryteringsgruppen för ny förvaltningschef för socialförvaltningen. Hans arvode 
likställs med övriga i rekryteringsgruppen. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef



Protokoll 2018-09-03

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

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §112

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-03

Datum för överklagan 2018-09-04 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-03

Justerare signatur

§112 - Val av ledamot till rekryteringsgrupp (KS 18-713)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott är rekryteringsgrupp för ny förvaltningschef till 
socialförvaltningen. Då Anette Bergdal (S) har förhinder att delta i arbetet behöver en 
ersättare utses och till detta föreslås Kjell Edlund (S). 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om arvode för de som ingår i rekryteringsgruppen och 
Kjell Edlund (S) föreslås få samma ersättning som de ordinarie medlemmarna. 

Beslutet gäller endast just denna rekrytering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ersätter Anette Bergdahl (S) med Kjell Edlund (S) i rekryteringsgruppen 
för ny förvaltningschef för socialförvaltningen. Hans arvode likställs med övriga i 
rekryteringsgruppen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamot - (KS 18-713-1)
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Synpunkter och klagomål

§141

   



Sida 1

E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Johan Rundberg

E-post (frivilligt)

Skoglund.rundberg@gmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej !
Är boende på Bergsgatan i Fjugesta , den del som är kommunal från Bangatan upp till tulpanen.
Det jag skulle vilja att ni tittade på är att sätta upp någon fartsänkande åtgärd förutom avsmalningen vid skolan.
Det är en gata som folk betraktar som huvudled vilket det ej är , men folk kör ganska friskt , speciellt otäckt är
det med den tunga trafiken.
Tänker att det vore lämpligt i och med att många barn går den vägen till o från skolan och mycket övriga
fotgängare går där också.

Mvh Johan Rundberg



Från: Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>
Till: "skoglund.rundberg@gmail.com" <skoglund.rundberg@gmail.com>
CC: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Tack för er synpunkt angående trafik på bergsgatan (KS 18-564)
Datum: 2018-06-04 16:28:05

Kommunen har mottagit er synpunkt angående trafiken på bergsgatan. Er synpunkt
kommer, tillsammans med annan information rörande trafiken på bergsgatan, vara en del i
underlaget inför eventuella beslut om t ex ytterligare fartdämpande åtgärder ska vidtas på
Bergsgatan.

Med vänlig hälsning

Mats Turesson
Chef
Teknik och serviceavdelningen

0585-487 21 (dir)
mats.turesson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

http://www.lekeberg.se/


Från: Martin Willén <martin.willen@lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Fwd: Lanna badgruva
Datum: 2018-06-05 17:57:24

_______________
Martin Willén
Kommundirektör
Lekebergs kommun
E-post: martin.willen@lekeberg.se
Tfn: 0585-488 02
Lekebergs kommun
716 81 Fjugesta
Besöksadress: Bangatan 7, Fjugesta
Växel: 0585-487 00
Fax: 0585-487 02
information.lekeberg@lekeberg.se
www.lekeberg.se

Vidarebefordrat brev:

Från: Jonny Eklund <jonny.eklund@kvalitetssanering.se>
Datum: 5 juni 2018 10:13:34 CEST
Till:Martin Lekeberg <martin.willen@lekeberg.se>
Kopia: Stefan Elfors <r.elfors@telia.com>
Ämne: Fwd: Lanna badgruva

Hej Martin.
Här kommer ett mail till som skickats till Håkan. Förstår inte hur han
kan säga att det är lugnt i Lanna Badkruka. Det är ju för f.. katastrof.

Jonny Eklund
Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro
Tel: +46 (0)706-121270
Fax: +46 (0)19-32 31 32
E-mail: jonny.eklund@kvalitetssanering.se
Web: www.kvalitetssanering.se

Vidarebefordrat brev:

mailto:martin.willen@lekeberg.se
tel:0585-488%2002
mailto:information.lekeberg@lekeberg.se
http://www.lekeberg.se/
mailto:jonny.eklund@kvalitetssanering.se
mailto:martin.willen@lekeberg.se
mailto:r.elfors@telia.com
mailto:jonny.eklund@kvalitetssanering.se
http://www.kvalitetssanering.se


Från: Jonny Eklund
<jonny.eklund@kvalitetssanering.se>
Datum: 4 juni 2018 16:58:47 CEST
Till: Hakan.Soderman@lekeberg.se
Kopia: Stefan Elfors <r.elfors@telia.com>
Ämne: Lanna badgruva

Hej Håkan.
Nu har jag tröttnat på hur dom parkerar hos mig framför
mina garageportar, nu har jag haft så i flera år. Jag kan
inte komma åt min bil och mitt garage för att kommunens
badgäster parkerar på min tomt (se bilder). Jag har gjort
vad jag kunnat genom att sätta upp skyltar( 2st se bild).
När sedan en( ”era” kommunens) badgäster går och skiter
på min tomt då är måttet rågat (jag skickar inte med filmen
på han som skiter utanför mitt garage) om du inte vill ha
den, då får du höra av dig.
Jag har talat med en hos er på morgonen och han säger att
det är ni politiker som vill ha denna badgruva och då får ni
också stå för olägenheterna som uppstår (jag ska definitivt
inte göra det) eftersom jag vill inte ha någon badgruva
bredvid mig.
Så jag föreslår att vi träffas på plats i morgon Korsgatan 4
kl 14,00 så ska jag visa er vart ni ska sätta upp bommarna
så jag får vara ifred och kan använda mitt garage och MIN
tomt.
Hör av dig snarast så jag vet att du/ni kommer i morgon.
Om inte så vill jag att du ringer. Nu måste detta få ett
slut!!!
Med vänlig hälsning, Jonny

Jonny Eklund
Teknisk chef / Miljökonsult
Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro
Mobil: 0706-121270
E-post: jonny.eklund@kvalitetssanering.se
Webb: www.kvalitetssanering.se

mailto:jonny.eklund@kvalitetssanering.se
mailto:Hakan.Soderman@lekeberg.se
mailto:r.elfors@telia.com
mailto:jonny.eklund@kvalitetssanering.se
http://www.kvalitetssanering.se/










Från: Martin Willén <martin.willen@lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Fwd: Lanna badgruva
Datum: 2018-06-05 17:56:56

_______________
Martin Willén
Kommundirektör
Lekebergs kommun
E-post: martin.willen@lekeberg.se
Tfn: 0585-488 02
Lekebergs kommun
716 81 Fjugesta
Besöksadress: Bangatan 7, Fjugesta
Växel: 0585-487 00
Fax: 0585-487 02
information.lekeberg@lekeberg.se
www.lekeberg.se

Vidarebefordrat brev:

Från:Martin Willén <martin.willen@lekeberg.se>
Datum: 5 juni 2018 17:55:19 CEST
Till: Jonny Eklund <jonny.eklund@kvalitetssanering.se>
Kopia: Stefan Elfors <r.elfors@telia.com>, Jan-Åke Stolt Karlsson
<Jan-Ake.Stolt.Karlsson@Lekeberg.se>, Emma Godlund
<emma.godlund@Lekeberg.se>
Ämne: Re: Lanna badgruva

Hej!
De synpunkter som du och andra har lämnat till kommunen, via Håkan
eller via kommunens tjänstepersoner finns med i det arbete som görs,
både på kort sikt och på lång sikt. Vi tar alla synpunkter och förslag på
fullaste allvar. När det gäller sådana förslag som vi som kommun har
rätt att besluta om eller genomföra ansvarar kultur- och
bildningsnämnden och dess förvaltning för beslut om åtgärder. Jag
sätter förvaltningschef Jan-Åke Stolt Karlsson och kultur- och
fritidschef Emma Godlund på kopia i detta mail så kan någon av de
säkerställa att du nås av den information kommunen går ut med om
vad som görs på kort sikt och vad som planeras på längre sikt.
I en del av fallen vi får in synpunkter eller förslag handlar dessa om
sådant som en kommun inte kan eller får göra. De frågor som du lyfter,

mailto:martin.willen@lekeberg.se
tel:0585-488%2002
mailto:information.lekeberg@lekeberg.se
http://www.lekeberg.se/
mailto:martin.willen@lekeberg.se
mailto:jonny.eklund@kvalitetssanering.se
mailto:r.elfors@telia.com
mailto:Jan-Ake.Stolt.Karlsson@Lekeberg.se
mailto:emma.godlund@Lekeberg.se


t.ex. att privatpersoner tränger sig in på din tomt och bajsar eller
parkerar sina bilar där utan ditt tillstånd är polisiära ärenden.
Kommunen har inte lagliga möjligheter att vidta åtgärder mot enskilda
som tränger sig på eller skadar andras egendom. Dock har vi i våra
kontakter med polisen de senaste dagarna lyft detta och andra exempel
som något som borde kunna ses som hemfridsbrott, ett brott som
polisen i så fall bör kunna utfärda böter för. Bedömningen om det är
brott eller ej ansvarar polisen för och det är mycket viktigt att du själv
har en direktkontakt med dem eftersom det är du som är berörd (det är
bara den berörda fastighetsägaren som har möjlighet att göra en
polisanmälan) och dessutom har bilder/filmer som visar vad som
gjorts.
/Martin

_______________
Martin Willén
Kommundirektör
Lekebergs kommun
E-post: martin.willen@lekeberg.se
Tfn: 0585-488 02
Lekebergs kommun
716 81 Fjugesta
Besöksadress: Bangatan 7, Fjugesta
Växel: 0585-487 00
Fax: 0585-487 02
information.lekeberg@lekeberg.se
www.lekeberg.se

5 juni 2018 kl. 10:13 skrev Jonny Eklund
<jonny.eklund@kvalitetssanering.se>:

Hej Martin.
Här kommer ett mail till som skickats till Håkan. Förstår
inte hur han kan säga att det är lugnt i Lanna Badkruka.
Det är ju för f.. katastrof.

Jonny Eklund
Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro
Tel: +46 (0)706-121270
Fax: +46 (0)19-32 31 32
E-mail: jonny.eklund@kvalitetssanering.se
Web: www.kvalitetssanering.se

Vidarebefordrat brev:

mailto:martin.willen@lekeberg.se
tel:0585-488%2002
mailto:information.lekeberg@lekeberg.se
http://www.lekeberg.se/
mailto:jonny.eklund@kvalitetssanering.se
mailto:jonny.eklund@kvalitetssanering.se
http://www.kvalitetssanering.se


Från: Jonny Eklund
<jonny.eklund@kvalitetssanering.se>
Datum: 4 juni 2018 16:58:47 CEST
Till: Hakan.Soderman@lekeberg.se
Kopia: Stefan Elfors <r.elfors@telia.com>
Ämne: Lanna badgruva

Hej Håkan.
Nu har jag tröttnat på hur dom parkerar hos
mig framför mina garageportar, nu har jag
haft så i flera år. Jag kan inte komma åt min
bil och mitt garage för att kommunens
badgäster parkerar på min tomt (se bilder).
Jag har gjort vad jag kunnat genom att sätta
upp skyltar( 2st se bild). När sedan en( ”era”
kommunens) badgäster går och skiter på min
tomt då är måttet rågat (jag skickar inte med
filmen på han som skiter utanför mitt garage)
om du inte vill ha den, då får du höra av dig.
Jag har talat med en hos er på morgonen och
han säger att det är ni politiker som vill ha
denna badgruva och då får ni också stå för
olägenheterna som uppstår (jag ska definitivt
inte göra det) eftersom jag vill inte ha någon
badgruva bredvid mig.
Så jag föreslår att vi träffas på plats i morgon
Korsgatan 4 kl 14,00 så ska jag visa er vart ni
ska sätta upp bommarna så jag får vara ifred
och kan använda mitt garage och MIN tomt.
Hör av dig snarast så jag vet att du/ni kommer
i morgon. Om inte så vill jag att du ringer. Nu
måste detta få ett slut!!!
Med vänlig hälsning, Jonny

<okänt.jpg>

Jonny Eklund
Teknisk chef / Miljökonsult
Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro
Mobil: 0706-121270
E-post: jonny.eklund@kvalitetssanering.se
Webb: www.kvalitetssanering.se

mailto:jonny.eklund@kvalitetssanering.se
mailto:Hakan.Soderman@lekeberg.se
mailto:r.elfors@telia.com
mailto:jonny.eklund@kvalitetssanering.se
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Sida 1

E-postformulär

 

 

 

Namn (frivilligt)

Martin.

E-post (frivilligt)

Marta_nilsson@hotmail.com

Meddelande

Hej.jag har ett önskemål. Jag var nere till cykel banan vid sjöparken. Skulle vara toppen om den kunde krattas
och klippas lite. Den håller på att växa igen av allt ogräs. Vi är ett gäng som kör på den och skulle uppskatta
om det  blev gjort mvh Martin



Sida 1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Isabel Höijer Björk

Telefon (frivilligt)

0702384411

E-post (frivilligt)

isabel.hoijer@gmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej!
Jag har en fråga angående allmänna ordningsföreskrifter inom kommunen rörande hundar och katter. Vi har
bott i Lanna i 17 år och haft hund i 7 år. Vi har en stor tomt och vår hund har fått gå fritt. Han sticker ytterst
sällan. Vi har nu fått nya grannar en bit bort som har två katter. Katterna rör sig fritt på vår tomt, med en del
revirkissande på vår altan.
De nyinflyttade grannarna kom idag till oss och berättade att vår hund jagat deras katt och att vi är skyldiga
enligt lag att ha hunden kopplad. Vi har en dansk svensk liten gårdshund och tycker det är ytterst märkligt om
vi skall behöva koppla honom på vår tomt? Blir också nyfiken på deras skyldigheter över att ha uppsikt över
sina katter, är det tex ok att de bajsar o kissar på vår altan samt triggar vår hund på hans revir?

Skulle vara tacksam för vägledning i frågan och hur bestämmelserna skall tolkas.
Med vänliga hälsningar
Isabel Höijer Björk



From:                                 "Harmen Rebel"
Sent:                                  Thu, 28 Jun 2018 06:58:54 +0000
To:                                      "'isabel.hoijer@gmail.com'" <isabel.hoijer@gmail.com>
Subject:                             Fråga gällande ordningsföreskrifter för hundar och katter

Hej,
 
Tack för din fråga angående allmänna ordningsföreskrifter!
 
Våra lokala ordningsföreskrifter skriver om hundar:
 
’15 § - Kopplade och märkta hundar 
Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats och på allmänna ytor inom tätortsområde markerade i 
bilaga 1-3 för Fjugesta, Mullhyttan och Hidinge-Lanna. Hund ska ha giltig märkning. Hundar får inte vistas 
på de i 3 § nämnda badplatserna.’
http://lekeberg.se/download/18.36be2cb515d52c5395ac70b8/1500977904366/Lekebergs%20kommuns
%20lokala%20ordningsf%C3%B6reskrifter.pdf
 
Det handlar alltså om offentlig plats och allmänna ytor och inte privata tomter. I föreskrifterna står 
ingenting om rastning av katter. Om ni behöver mer vägledning i frågan rekommenderar vi att ni 
kontaktar en jurist som kan reda ut vilken annan lagstiftning som är relevant i frågan. Men vi hoppas att 
ni kan hitta en bra lösning tillsammans som grannar.
 
Med vänlig hälsning

Harmen Rebel
Säkerhetsstrateg
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsen

0585-48 203 (dir)
harmen.rebel@lekeberg.se
 

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 81 Fjugesta

 
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se 

 
 

http://lekeberg.se/download/18.36be2cb515d52c5395ac70b8/1500977904366/Lekebergs%20kommuns%20lokala%20ordningsf%C3%B6reskrifter.pdf
http://lekeberg.se/download/18.36be2cb515d52c5395ac70b8/1500977904366/Lekebergs%20kommuns%20lokala%20ordningsf%C3%B6reskrifter.pdf
mailto:harmen.rebel@lekeberg.se
http://www.lekeberg.se/
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Protokoll 2018-09-04

Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Leken Location  

Övriga
Linda Calson (personalspecialist)
Patrick Husa (Personalhandläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §§36-42

Ordförande _________________________________________________________________
Martin Willén

Justerare _________________________________________________________________
Jan Hörman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Calson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Martin Willén (Kommundirektör)
Peter Brändholm (vice ordförande) 
(Personalchef)
Jan Hörman, Lärarförbundet
Ulrika Strömberg, Vision
Sofia Olsen, SACO
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Protokoll 2018-09-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2018-09-04

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Calson
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Justerare signatur

Ärendelista
§36 Val av justerare
§37 Föregående protokoll
§38 Ärenden till Central samverkan
§39 Övriga ärenden till central samverkan
§40 Ärenden till KSAU/KS
§41 Ärenden till KSF-samverkan
§42 Övriga ärenden till KSF-samverkan
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Justerare signatur

§36- Val av justerare

Ärendebeskrivning

Till justerare valdes Jan Hörman.
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Protokoll 2018-09-04

Justerare signatur

§37- Föregående protokoll

Ärendebeskrivning

Inget att erinra föregående protokoll.
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Protokoll 2018-09-04

Justerare signatur

§38- Ärenden till Central samverkan

Ärendebeskrivning

 Förslag till handlingsplan för insatser inom Omställningsfonden

Omställningsfonden har avsatt medel för att stärka anställdas ställning på arbetsmarknaden. 352 000 
kr finns att avropa under hela 2019. En förfrågan är skickad till förvaltningarna om hur de ser att 
pengarna kan användas. Möjligheter kan finnas att kombinera med kommunens egna pengar avsatta 
för kompetensutveckling, men medlen från Omställningsfonden bör i första hand koncentreras mot 
rehabinsatser eller omställning efter rehab. 
Kommunen har skickat in ett förslag på plan till Omställningsfonden för hur vi vill använda pengarna, 
vilket har beviljats. En mera specifik plan över insatser ska meddelas dem senare. Det finns flera olika 
alternativ att använda medlen till. Patrick Husa på personalavdelningen kommer
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Justerare signatur

att informera löpande.

 Rekrytering av socialchef

Intervjuer är planerat in till den 19 september. Rekryteringsgrupperna blir KSAU, en 
tjänstepersonsgrupp samt fackliga företrädare. Berörda fack har meddelat vilka som kommer att 
företräda dem i rekryteringen. Sandahl Partner håller i processen, en ambition att ha en ny socialchef 
till efter årsskiftet. Tomas Andersson är kvar tills den nya socialchefen tillträder.

 Utveckling av lönekriterier

Sedan i våras förs diskussioner med Sysarb med att bistå i arbetet med att utveckla våra lönekriterier 
med start under hösten 2018. Tanken är att lönekriterierna ska förtydligas ytterligare och att 
tillsammans med förvaltningschefer och enhetschefer jobba igenom dem. Det varier hur man i 
nämnderna har brutit ner kriterierna för att anpassa efter den egna verksamheten, vissa har mera 
detaljerade och andra mera "trubbiga" definitioner. Grunden för löneöversynen är lika för hela 
organisationen, därför är det bra att det blir mera likvärdigt. Detta kommer inte att vara klart inför 
nästa löneöversyn utan kommer att ske stegvis. Hela kriteriediskussionen ska utgöra en bas i att 
stärka cheferna i arbetet med lönesättning och lönesamtal och ambitionen är att lönesamtalet också 
ska utgöra lönesättande samtal så småningom.

Lärarförbundet lyfter att det kan vara en nackdel med metoden; att tappa översynen och överblicken 
på lönestrukturen när man har ett lönesamtal tillika lönesättande samtal.

 Medarbetarenkät

Kommer den 1 oktober, samma aktör som tidigare, HQN, för att få ett jämförbart resultat med 
tidigare enkät. En separat enkät för cheferna kommer 2 veckor senare. Enkäten är obligatorisk att 
besvara för alla medarbetare, de fackliga bör påminna sina medlemmar att svara. Cheferna skickar ut 
länken till enkäten. Info kommer att skickas till alla chefer samt läggas info på intranätet.
För svarasfrekvensen är det av största vikt att faktiskt jobba med resultatet från enkäten, att välja ut 
områden man vill fokusera på, det kan vara övermäktigt att ta alla områden på en gång.
Det finns en gräns att varje grupp måste bestå av minst 7 personer för att få ett eget resultat för sin 
grupp, är man färre så räknas resultatet in i förvaltningens resultat.
Enkäten kommer att skickas ut en gång per år fortsättningsvis.

Lärarförbundet påtalar att det vore önskvärt att kommundirektören påtalar via lämplig kanal att det 
är obligatorisk att besvara enkäten för alla anställda som får den.
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Justerare signatur

Vision ställer frågan om det finns något material och vägledning i att jobba med resultatet för 
cheferna?
Det finns det och alla cheferna har fått materialet som stöd i arbetet och de kan själva välja hur man 
vill använda det.

 Central introduktion

En central introduktion införs med ett första möte den 26 september. De som är tillsvidareanställda 
efter den första januari 2018 har fått en inbjudan. Information om introduktionen finns på 
intranätet.
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Justerare signatur

§39- Övriga ärenden till central samverkan

Ärendebeskrivning

 Visning av förmånscykel

En fråga har uppkommit angående visning av förmånscykel.  Den 27 september finns en ny 
chans att titta på vilka cyklar som finns att välja på, information om tider osv finns på 
intranätet.

 Arbetsmiljöutbildning

Lärarförbundet undrar om arbetsmiljöutbildningen som finns på suntarbetsliv.se är något som 
vi har "stående platser" på, kanske via Regionhälsan? Detta ska undersökas tills nästa 
samverkan.
Ytterligare en fråga gäller OSA-kollen ( ett digitalt verktyg att arbeta med den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön från suntarbetsliv.se) - om det är något som vi kan använda och i så 
fall hur? Även det ska undersökas till nästa samverkanstillfälle.

 Samverkansavtal

Lärarförbundet lyfter även frågan om vårt samverkansavtal (avtal om samverkan och 
arbetsmiljö, tidigare FAS 05) behöver revideras. Peter Brändholm kollar upp det och 
återkommer.

 Samverkan i gemensamma nämnder

Vision ställer frågan om hur samverkan fungerar i de fall vi har gemensamma nämnder med 
andra kommuner? 
Det formella ansvaret för samverkan som rör förhållandet arbetsgivare- och arbetstagare 
bedrivs framförallt i värdekommunen och genomförs på plats, ex för IT-nämnden som 
Lekeberg är värdkommun för.
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Justerare signatur

§40- Ärenden till KSAU/KS

Ärendebeskrivning

Punkt 2-4: Rapporterade ej verkställda beslut enligt LSS och SoL till IVO inom 
socialförvaltningen. Punkten kan beröra arbetsmiljöaspekten för dem som arbetar med detta.

Punkt 5-6: Prognosrapport (delårsbokslut). Ej sammanställt övergripande ännu. Det är en utmaning 
att SON och KUB visar ett underskott, men överlag föreligger inte i underskott pga. den 
fördelningsmodell som finns men det är ändå ett grundproblem med ett underskott på nämndnivå. 
För att den ekonomiska styrmodellen ska fungera krävs åtgärder för att balansera upp detta. SON 
ligger ca 3 miljon kr back, KUB ca 1 miljon kr. Det finns ett behov av en strukturförändring i 
förvaltningarna för att skapa ett utrymme för oförutsedda händelser, dock är inga beslut fattade om 
detta ännu. Viktigt att gå med plus för framtida satsningar, men kan uppfattas otacksamt när man 
går med plus men ändå får hålla igen i vissa verksamheter. Underskottet kan bero på olika orsaker, 
en del kan vara att vissa kostnader är för lågt budgeterat.

Punkt 7: Intern kontrollrapport. Finns endast info ännu så länge om Kommunstyrelseförvaltningen 
om exempelvis avvikelser.

Punkt 9: Utvecklingsmedel 2019 - sökbara medel för verksamheterna för att utveckling, 
kompetensutveckling, effektivisering och digitalisering.   7 miljoner kronor är avsatt för 2019, 
ansökningarna ska vara inne innan årsskiftet.

Punkt 12: Utvärdering av omorganisering på IFO. Sammanslagningen av barn- och familjeenheten 
och vuxenenheten som tidigare låg under KUB respektive SON har utvärderats av PWC, framförallt 
det politiska ansvaret och styrningen. Utvärdringen visar på vissa brister, exempelvis i  i 
rollfördelning, samspelet mellan SON och KUB för att ingen ska "falla mellan stolarna"och 
kvalitetsledningssystemet för att säkerställa den rättssäkra hanteringen av ärenden. Nämnderna ska 
arbeta fram handlingsplaner för att åtgärda de brister som finns.

Punkt 19: Förstudie informationssäkerhet. Förstudien syftade till att se över att vi bl.a. har tillgång 
till rätt uppgifter och att information inte sprids till fel personer. Slutsatsen är att vi har för lite 
ordning och för lite struktur på informationssäkerheten. Detta är vanligt även i andra kommuner 
men vi behöver ändå fundera på hur vi kan jobba vidare med detta för att stärka upp 
informationssäkerheten. Administrativa avdelningen och vår säkerhetsstrateg jobbar just nu med 
det, men även övriga verksamheter kommer att behöva se över sina rutiner.
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Justerare signatur

 

 

Beslutsunderlag
 Kallelse skapad KSAU 2018-09-03 - (62154)
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Protokoll 2018-09-04

Justerare signatur

§41- Ärenden till KSF-samverkan

Ärendebeskrivning

Inga ärenden till KSF-samverkan.
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Justerare signatur

§42- Övriga ärenden till KSF-samverkan

Ärendebeskrivning

Inga övriga ärenden till KSF-samverkan.
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