
Protokoll 2018-01-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §4
Anna Bilock (Ekonomichef) §4
Peter Brändholm (Personalchef) §4
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef) §11
Martin Willén (Kommundirektör)
Jonas Nilsson (Politisk lärling)
Jonas Kinell (Sydnärkes byggförvaltning) §11
Anna Windal (Lokal- och upphandlingsansvarig) §§1-2

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C) §§1-8
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)
Mikael Bergdahl (S) §§4-8, §§10-13
Kerstin Leijonborg (FL) §§1-8

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C) §§1-8
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S) §§4-8, §§10-13
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C) §§10-13 ersätter Astrid Söderquist (C)
Mikael Bergdahl (S) §§1-3 ersätter Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §§1-8, §§10-13

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-01-16

Datum för överklagan 2018-01-22 till och med 2018-02-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
§3 Information - Kommundirektör
§4 Månadsuppföljning november 2017
§5 Samverkansprotokoll för kännedom
§6 Redovisning av delegationsbeslut
§7 Meddelanden
§8 Synpunkter och klagomål
§10 Återkoppling från kultur- och bildningsnämnden avseende hantering kring skolskjuts
§11 Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan

§12 Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 
mottagningar från Migrationsverket

§13 Utvärdering - Samordning av socialtjänsten
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§1- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Justering sker 19 januari kl. 14.00.

Förslag till beslut

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

Beslut

Kjell Edlund (S) utses till justerare med Astrid Söderquist (C) som ersättare.
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§2- Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar förtroendevalda.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tom handling för anteckningar - (53423)
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3- 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 - (53423)
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4 - Månadsuppföljning november 2017 (KS 17-901)
Ärendebeskrivning
Redovisning av ekonomi, sjukskrivningar och befolkningsutveckling. Handlingar kommer till 
kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 

Beslut

Kommunstyrelsens lägger informationen till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning november 2017 - (KS 17-901-1)
 §2 KSAU Månadsuppföljning november 2017 - (KS 17-901-2)
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5- Samverkansprotokoll för kännedom
Ärendebeskrivning

Tidigare handlingar från november skickas med eftersom det var problem med Platina när 
handlingarna skulle bilagas i november.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut

Kommunstyrelsens lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2017-11-13 08.52.19 - (51233)
 Protokoll skapad  2018-01-09 16.42.17 - (53439)
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6- Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut per 21 december 2017.

Delegeringsbeslut
  Delegationsbeslut - Anställande av integrations- och arbetsmarknadshandläggare - ()
  Delegationsbeslut - Teckna avtal - (KS 17-882-2)
  §170 KSAU Bidrag för integrationsaktiviteter - (KS 17-669-11)
  §171 KSAU Remissvar En generell rätt till avtalssamverkan - (KS 17-836-2)
  §172 KSAU Ställföreträdare för förvaltningschef socialförvaltningen - (KS 17-844-1)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7- Meddelanden
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen. Inga inkomna meddelanden per den 21 
december 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sida 11 av 20



Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8- Synpunkter och klagomål
Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter och klagomål per 21 december 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkter på bristfällig asfaltering av Bangatan - (KS 17-878-1)
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§10 - Återkoppling från kultur- och bildningsnämnden avseende 
hantering kring skolskjuts (KS 17-605)
Ärendebeskrivning
Under sommaren 2017 har problem framkommit avseende skolskjutsen i Lekebergs kommun. Som 
en del av Kommunstyrelsens uppsiktsansvar bör information om nämndens hantering av frågan 
inhämtas från Kultur- och bildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutade 12 september 2017 att begära kultur- och bildningsnämnden snarast, 
dock senast 31 december, inkommer till styrelsen med svar på följande frågor:

Vad var syftet med att ett avtal tecknades med Region Örebro län avseende administration och 
planering av skolskjuts?
- Hur såg processen med att teckna avtalet ut och vilka åtgärder vidtog nämnden för att säkerställa 
denna process?
- Vilka problem menar nämnden har uppstått kring implementeringen och tillämpningen av avtalet?
- Vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att lösa de uppkomna problemen med skolskjutsarna i 
kommunen?
- Vilka konsekvenser bedömer nämnden att dessa åtgärder får för nämndens ekonomi?
- Vilka åtgärder avser nämnden att vidta för att undvika framtida problem?

Kultur- och bildningsnämnden antog svar till kommunstyrelsen den 12 december 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen från kultur- och bildningsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anette Bergdahl (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska uppdrar till kultur- och 
bildningsnämnen att till sammanträdet i mars 2018 muntligen återrapportera hur arbetet 
fortlöper med skolskjutsen i Lekeberg.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner återrapporteringen från kultur- och bildningsnämnden
2. uppdrar till kultur- och bildningsnämnen att till sammanträdet i mars 2018 muntligen 

återrapportera hur arbetet fortlöper med skolskjutsen i Lekeberg.
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 §139 KS Begäran om återkoppling från kultur- och bildningsnämnden avseende hantering 

kring skolskjutssituationen - (KS 17-605-1)
 Svar till Kommunstyrelsen med anledning av Begäran om återkoppling från Kultur- och 

bildningsnämnden avseende hantering kring skolskjutssituationen - (KS 17-605-4)
 §108 KUB nämnd Svar till Kommunstyrelsen med anledning av Begäran om återkoppling från 

Kultur- och bildningsnämnden avseende hantering kring skolskjutssituationen - (KS 17-605-3)
 Tjänsteskrivelse – Återkoppling från kultur- och bildningsnämnden avseende hantering kring 

skolskjuts - (KS 17-605-6)
 §4 KSAU  Återkoppling från kultur- och bildningsnämnden avseende hantering kring 

skolskjuts - (KS 17-605-7)
Expedieras till 

Kultur- och bildningsnämnden
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§11 - Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan (KS 
16-671)
Ärendebeskrivning
Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan utgör det område som har kommit att kallas Lanna Valley. 
Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan utformades flexibelt för att möjliggöra för olika 
bebyggelseutformningar. Det har i huvudsak uppförts villor och parhus i området. I detaljplan för 
Vreta 2:11, del av golfbanan finns även en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek på 1000 
m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett hinder vid 
avstyckning av de fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra avstyckning fick 
Sydnärkes byggförvaltning efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13) uppdraget att upprätta en 
planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta i området. 

Under sommaren 2017 upprättade Sydnärkes Byggförvaltning planhandlingar för ändring av 
detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan. I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har 
detaljplaneändringen sedan varit ute på samråd under tiden mellan 2017-09-22 och 2017-10-13. 
Syftet med detaljplaneändringen var att ändra planbestämmelser för att möjliggöra 
fastighetsbildning till en mindre tomtyta inom användningsområdet för bostad rörande detaljplan för 
Vreta 2:11, del av golfbanan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. planprocessen för ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan stoppas enligt 4 
kap. 39 § Plan- och bygglagen

2. beställningen på ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan (KS 16-671), stryks 
från prioriteringsordningen och att planbeställningen återtas

3. de kostnader som uppkommit i samband med handläggningen av detaljplaneändringen 
bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. planprocessen för ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan stoppas enligt 4 
kap. 39 § Plan- och bygglagen
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

2. beställningen på ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan (KS 16-671), stryks 
från prioriteringsordningen och att planbeställningen återtas

3. de kostnader som uppkommit i samband med handläggningen av detaljplaneändringen 
bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan - (KS 16-671-20)
 Orienteringskarta Vreta 2:11, del av golfgatan - (KS 16-671-21)
 Yttrande från Lekebergs kommunfastigheter gällande samrådshandling för detaljplan för 

Vreta 2:11, del av golfbanan - (KS 16-671-8)
 Yttrande från socialnämnden i Lekebergs kommun gällande samrådshandling för detaljplan 

Vreta 2:11, del av golfbanan - (KS 16-671-9)
 Yttrande från Elin Ahlström och Jesper Hellquist gällande samrådshandling för detaljplan 

Vreta 2:11, del av golfbanan - (KS 16-671-10)
 Yttrande från Henrik Johansson gällande samrådshandling för detaljplan Vreta 2:11, del av 

golfbanan - (KS 16-671-11)
 Yttrande från Camilla och Patrik Kilstam gällande samrådshandling för detaljplan Vreta 2:11, 

del av golfbanan - (KS 16-671-12)
 Yttrande från Länsstyrelsen Örebro län avseende samrådshandling gällande detaljplan Vreta 

2:11, del av golfbanan - (KS 16-671-13)
 Yttrande från Vreta 2:32 gällande samrådshandlingar för detaljplan Vreta 2:11, del av 

golfbanan - (KS 16-671-14)
 Yttrande från Nerikes brandkår gällande samrådshandlingar för detaljplan Vreta 2:11, del av 

golfbanan - (KS 16-671-15)
 Yttrande från Sydnärkes kommunalförbund gällande samrådshandlingar för detaljplan Vreta 

2:11, del av golfbanan - (KS 16-671-16)
 Yttrande från Andreas Haaskjold gällande samrådshandlingar för Vreta 2:11, del av golfbanan 

- (KS 16-671-17)
 Yttrande från Lantmäteriets gällande samrådshandlingar för detaljplan för Vreta 2:11, del av 

golfbanan - (KS 16-671-18)
 Yttrande från Skanova gällande samrådshandling för detaljplan Vreta 2:11, del av golfbanan - 

(KS 16-671-19)
 §5 KSAU Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan - (KS 16-671-22)

Expedieras till 

Sydnärkes byggförvaltning
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12 - Återrapportering av utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning i samband med mottagningar från 
Migrationsverket (KS 17-563)
Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband med mottagning 
av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra arbetsrutiner. Ett konsultstöd krävs för att 
genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid myndighetsutövning samt handläggning av 
ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017 att finansiera en utredning om 
myndighetsutövning med 155 000 kronor med medel från kommunstyrelsens oförutsedda 
kostnader. Kommunstyrelsen beslutade även att ställa sig bakom att utredningen görs samt att 
styrelsen vill ha återkoppling avseende resultatet av utredningen. 

Kommundirektören anlitade PWC för denna utredning och en sammanställd utredning har nu 
inkommit. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Anette Bergdahl (S) yrkar på följande tillägg:

kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetat med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

kommunstyrelsen

1. kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna

2. kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetet med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna

2. kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetet med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 §133 KS Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar från 

Migrationsverket - (KS 17-563-3)
 Tjänsteskrivelse - Återraportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i 

samband med mottagningar från Migrationsverket - (KS 17-563-4)
 Utredning - Intern kontroll vid utbetalningar samt dokumentation och myndighetsutövning - 

(KS 17-563-5)
 §6 KSAU Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 

mottagningar från Migrationsverket - (KS 17-563-6)
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Protokoll 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13 - Utvärdering - Samordning av socialtjänsten (KS 15-6)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade §34/2016 att ge nämnderna i uppdrag att arbeta i enlighet med 
inriktningen att sammanföra socialtjänsten under vård- och omsorgsnämnden från och med 1 juli 
2016. Kommunstyrelsen uppdrog även till kommundirektören att genomföra nödvändiga 
förberedelser för att genomföra en omorganisering av socialtjänsten från 1 juli 2016 samt att efter 
ett år genomföra en utvärdering av samordningen bl.a. utifrån barnperspektivet. 

Kommundirektören har tagit in en offert från PWC gällande organisationsutvärdering, daterad 29 
december 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. uppdrar till kommundirektören att anta PWC:s offert gällande utvärdering av samordningen 
av socialtjänsten, daterad 29 december 2017.

2. kostnaden på 152 000 kronor exklusive mervärdesskatt och omkostnader tas från 
kommunstyrelsens planeringsreserv.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut

Kommunstyrelsen

1. uppdrar till kommundirektören att anta PWC:s offert gällande utvärdering av samordningen 
av socialtjänsten, daterad 29 december 2017.

2. kostnaden på 152 000 kronor exklusive mervärdesskatt och omkostnader tas från 
kommunstyrelsens planeringsreserv.

Beslutsunderlag
 §34 Inriktningsbeslut att samordna socialtjänsten - (KS 15-6-2)
 Offert - utvärdering av organisation, 29 december - (KS 15-6-8)
 Tjänsteskrivelse – Utvärdering av samordning av socialtjänsten - (KS 15-6-9)
 §7 KSAU Utvärdering - Samordning av socialtjänsten - (KS 15-6-10)

Expedieras till 

Kommundirektören
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Val av justerare

§1

   



Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund

§2

   



Datum 1 (1)



Information - Kommundirektör

§3

   



Datum 1 (1)



Månadsuppföljning november 2017

§4

KS 17-901

   



Tjänsteskrivelse 2017-12-29 1 (1)

Dnr: KS 17-901

   

Tjänsteskrivelse – Månadsuppföljning november 2017

Ärendebeskrivning
Redovisning av ekonomi, sjukskrivningar och befolkningsutveckling. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

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

Protokollet innehåller paragraferna §2

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-01-08

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-01-08

Datum för överklagan 2018-01-09 till och med 2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-01-08

Justerare signatur

§2 - Månadsuppföljning november 2017 (KS 17-901)
Ärendebeskrivning
Redovisning av ekonomi, sjukskrivningar och befolkningsutveckling. Handlingar kommer till 
kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
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Samverkansprotokoll för kännedom

§5

   



Protokoll 2017-11-06

Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Tid Plats
10:00-12:00 Leken  

Övriga
Linda Calson (Personalspecialist)

Protokollet innehåller paragraferna §§50-56

Ordförande _________________________________________________________________
Martin Willén

Justerare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Calson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Peter Brändholm (vice ordförande) (Personalchef)
Martin Willén (ordförande) (Kommundirektör)
Gordana Sutic (SACO)
Ulrika Strömberg (Vision)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Calson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§50 Val av justerare
§51 Föregående protokoll
§52 Ärenden till Central samverkan
§53 Övriga ärenden till Central samverkan
§54 Ärenden till KSAU/KS
§55 Ärenden till KSF-samverkan
§56 Övriga ärenden till KSF-samverkan
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§50- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Till justerare valdes Gordana Sutic.
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§51- Föregående protokoll
Beslutsunderlag

 Protokoll för  2017-10-10 15.52.39.pdf - (50163)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§52- Ärenden till Central samverkan
Ärendebeskrivning

 Information från Regionhälsan

Johanna Tångring, förvaltningschef, Lars-Olof Litens, områdeschef samt Linda Larserö, 
ekonom från Regionhälsan är inbjudna till samverkan med anledning av att kommunen har för 
avseende att gå in i ett samarbete med Regionhälsan när det gäller 
företagshälsovård. Ambitionen är att ingång sker i januari med en övergångsperiod från 
Avonova.

Johanna föredrar information om Regionhälsan, se bilaga.
Regionhälsan är inte vinstdrivande men ska ha en ekonomi i balans, och arbetar på uppdrag 
av arbetsgivaren.

Det är viktigt att informera cheferna om den nya FHV (företagshälsovården), tydliggöra vem 
som är beställare, viktigt också att informera om vad som är sjukvård och företagshälsovård. 
Cheferna måste vara delaktiga och "äga" ett ärende för att det ska gå framåt. Man kan även 
behöva föra ett samtal med primärvården om vad som är uppdraget för FHV och vad som är 
primärvårdens uppdrag.

Vision menar att det bör vara ett långsiktigt arbete för att komma bort från den 
individbaserade arbetet utan strävar mot den mera organistoriska stödet, mera förebyggande.

Lekeberg kommer att få en kontaktperson som en ingång  in till Regionhälsan, därifrån 
slussas man vidare till rätt profession.
Alla som arbetar på Regionhälsan har en grund i att vara arbetsmiljökonsult, för att förstå 
grunden till anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 Budget och Merplan

Martin föredrar kort om budget och Merplan:
- samma ram för 2018 för samtliga förvaltningar, täckning för volymökningar inför 2019 och 
2020.
- En viss förstärkt ram för KUB under 2018-2019 med ca 2 mkr.
- avsättning till en särskild pott för t.e.x. tekniska hjälpmedel inom välfärden, 
kompetensutveckling eller vissa utredningar som kan behövas.
- Inget äskningsförfarande som tidigare år, dock får förvaltningarna täckning för löneökningar 
och hyreshöjningar.
- Investeringar för nya skollokaler, barngrupperna växer framförallt i Fjugesta och lokalerna 
behöver utökas.

- Målen ska också förtydligas från politiken samt att man ska ha en mera förklarande text till 
de indikatorer som finns för att mäta måluppfyllelsen.
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Omställningsavtal (KOM-KL/TLO-KL)

Det finns för tillfället medel för kommunen att avropa omställningsavtalet (352 
tkr). Medlen kan användas till exempelvis övertalighet om det skulle uppstå, till en 
omställning och/eller kompetensutveckling. Pengarna ska användas  konstruktivt, i samarbete 
med fackliga organisationer och omfattar utbildningskostnader (dock inte "normal" 
kompetensutveckling), inte heller lönekostnader. Man ska göra en plan tillsammans på vad 
man vill göra med pengarna, vilka kan användas på både individ och gruppnivå, och planen 
ska vara i grova drag för att sedan göra en ansökan hos Omställningsfonden, som kan bevilja 
eller inte. Gäller ej lärare (Lärarförbundet, LR).

 Uppföljning av löneöversyn

En enkät har varit ute på arbetsplatsträffarna och mycket synpukter har inkommit.  Peter 
Brändholm skickar sammanställningen till fackliga organisationer.

Ett axplock av synpunkterna:

 mera närvarande chefer
 meddelande om ny lön, vissa är positiva till sjävservice, vissa vill ha ett personligt meddelande
 lönekriterierna fungerar bra men definitioner för varje verksamhet behöver revideras i 

nivåerna
 omöjligt för vissa grupper att nå den högsta nivån, där kan det handla om definitionen i den 

specifika verksamheten

Förslaget till 2018 från arbetsgivaren är att man påbörjar att se över defintionerna för att vara 
klara med förankring och implementering för löneöversynen 2019.

 

 

Beslutsunderlag
 Bilaga Regionhälsan 171106_ - (51059)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§53- Övriga ärenden till Central samverkan
Ärendebeskrivning

Inga övriga ärenden till Central samverkan.
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§54- Ärenden till KSAU/KS
Ärendebeskrivning

Martin föredrar ärenden till KSAU/KS

 Rekrytering av förvaltningschefer 

Rekrytering av ny förvaltningschef för IT-förvaltningen och ny förvaltningschef för Kultur- 
och bildningsförvaltningen kommer att ske i samarbete med Sandahls & partner.
Vilka som kommer att gå in som tillförordnade för Rikard Olsson och Maria Bäcklin är ännu 
inte klart. Peter Strömberg är tillfrågad att gå in för Rikard men inget beslut är fattat. Martin 
ska även prata med medarbetarna på IT-avdelningen.
Båda slutar runt årsskiftet.

Fackliga organisationer har inget att erinra om förfaringssättet med IT-avdelningen.

Saco lyfter att det skulle bli betungande för ledningsgruppen inom KUB om någon i den 
gruppen ska vara tillförordnad under tiden, det blir ytterligare en belasting för dem att hantera. 
Viktigt att agera snabbt i rekryteringen.
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§55- Ärenden till KSF-samverkan
Ärendebeskrivning

 Förlängt chefsförordnande

Per Gustafsson, enhetschef AMI, har ett tidsbegränsat chefsförordnande som alla chefer i 
kommunen. Förordnandet går ut den sista mars 2018, förslaget är att man föränger det 
ytterligare fyra år.

Vision och SACO ska kolla med sina medlemmar, återkommer till inom en vecka till Peter 
om man har något erinra förslaget eller inte.

*Vision meddelar via e-post 2017-11-10 att de inte har något att erinra förslaget.

* SACO meddelar via e-post 2017-11-13 att de inte har något att erinra förslaget.

 Organisationsförändring Serviceenheten

Med anledning av att Kommunal har förhinder att delta vid dagens samverkan skjuts frågan 
fram till nästa samverkan.
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§56- Övriga ärenden till KSF-samverkan
Ärendebeskrivning

Inga övriga ärenden till KSF-samverkan
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Protokoll 2018-01-09

Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Tid Plats
13:00-15:00 Leken  

Övriga
Linda Calson (Personalspecialist) §§2-7

Protokollet innehåller paragraferna §§1-7

Ordförande _________________________________________________________________
Martin Willén

Justerare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Calson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Peter Brändholm (vice ordförande) (Personalchef) §§2-7
Martin Willén (ordförande) (Kommundirektör) §§2-7
Lena Nyströmer (Kommunal) §§2-7
Jan Hörman (Lärarförbunden) §§2-7
Gordana Sutic (SACO) §§2-7
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Protokoll 2018-01-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2018-01-09

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Calson
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Protokoll 2018-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Föregående protokoll
§3 Ärenden till Central samverkan
§4 Övriga ärenden till Central samerkan
§5 Ärenden till KSAU/KS
§6 Ärenden till KSF-samverkan
§7 Övriga ärenden till KSF-samverkan
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Protokoll 2018-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§1- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Till justerare valdes Gordana Sutic.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§2- Föregående protokoll
Ärendebeskrivning

Inget att erinra föregående protokoll.

Beslutsunderlag
 Central samverkansgrupp_Kommunstyrelsens samverkansgrupp(52404) (0) - (53278)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3- Ärenden till Central samverkan
Ärendebeskrivning

 Tillsättning av ställföreträdande förvaltningschef i socialförvaltningen

Samverkan har skett via e-post. Synpunkter har inkommit mailledes från fackliga 
organisationer, ingen har haft något att erinra tillsättningen.

 Rekrytering av förvaltningschefer

Ansökningstiden går ut den 15 januari.
Tanken är att göra som vid tidigare rekryteringar; när det blir ett mindre antal kandidater att 
intervjua sätts ett intervjuschema ihop. Facken utser själva vilka som ska delta, önskvärt om 
att det inte blir för många. Beroende på vilken tjänst det gäller är det lämpligt att 
representanter från huvudorganisationerna utses,  kan vara olika för rekryteringen för 
förvaltningschef på KUB  respektive IT. 
Intervjuer beräknas kunna påbörjas i början/mitten av februari.
Peter mailar förslag på datum för intervjuer till facken.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4- Övriga ärenden till Central samerkan
Ärendebeskrivning

 Nytt samverkansavtal

En arbetsgrupp har bildats för genomgång av ett nytt samverkansavtal. Gruppen bokar ett 
datum för uppstart till den 23 januari kl. 10.00.
Deltagare Jan Hörman, Lena Nyströmer, Peter Brändholm.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5- Ärenden till KSAU/KS
Ärendebeskrivning

 Månadsuppföljning sjukfrånvaro
På föregående möte fördes en lång diskussion med ganska genomgående redovisning av vad 
som görs och vad som har gjorts för att minska den höga sjukfrånvaron. Dessa diskussioner 
med lite mera genomgående information kommer Martin även fortsättningsvis att göra.
Peter och Martin har även haft kontakt med vårdcentralen i Fjugesta omkring hur 
relationerna och samarbetet mellan kommunen som arbetsgivare och primärvården i 
Lekeberg kan förbättras och stärkas.
Lärarförbundet efterfrågar redovisning av sjukfrånvaron på enhetsnivå till KUB-samverkan, 
inte bara totalt för förvaltningen, dock inte till nämnden. Martin tar med frågan till Tf 
förvaltningschef i KUB för vidare diskussion.

 

 Skolskjuts
Frågan omkring skolskjutsen påverkar kommunen i stort och i synnerhet kultur- och 
bildningsförvaltningen. Troligtvis återstår många frågor att besvara, bl.a. 
kostnadskonsekvensen. Ca 3,5 mkr kan bli en trolig kostnadsökning, dock inget klart ännu. 
 Inför nästa terminstart finns ändå möjligheten att planera på ett annat sätt vilket kan 
innebära att så att kostnadsökningen per helår inte blir så hög som befarat.
 

 Utredning om mottagning från Migrationsverket
Utredningen visar på ett par brister i rutinerna när det gäller mottagning från 
Migrationsverket, vilket innebär att  vissa åtgärder kommer att krävas på AMI och IFO för att 
förbättra rutinarbetet.

 

Beslutsunderlag
 Kallelse KSAU 2018-01-08 - (53214)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6- Ärenden till KSF-samverkan
Ärendebeskrivning

Inga ärenden till KSF-samverkan.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7- Övriga ärenden till KSF-samverkan
Ärendebeskrivning

Inga övriga ärenden till KSF-samverkan.

Paragrafen är justerad
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Synpunkter och klagomål

§8

   



Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Magnus

Telefon (frivilligt)

0706349225

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Fibergrävningen är klar.
På Bangatan har man asfalterat också och de gick snabbt och de var uppskattat.
Men upplysningsvis för er del tog man inte hänsyn till er brunn i gatan.
Man har helt fel höjd på asfallten varpå fallet till er brun inte fungerar som den är tänkt.
Så resultatet blir att vattnet stoppar upp och inte rinner till brunnen.Det bildas snart en mindre insjö till entré
ingången vid Bangatan 32./ Magnus



Återkoppling från kultur- och bildningsnämnden avseende 
hantering kring skolskjuts

§10

KS 17-605

   



Protokoll 2017-09-12

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:20 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §139

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Elin Nilsson (L)
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Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-12

Datum för överklagan 2017-09-15 till och med 2017-10-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

§139 - Begäran om återkoppling från kultur- och 
bildningsnämnden avseende hantering kring 
skolskjutssituationen (KS 17-605)
Ärendebeskrivning
Under sommaren 2017 har problem framkommit avseende skolskjutsen i Lekebergs kommun. Som 
en del av Kommunstyrelsens uppsiktsansvar bör information om nämndens hantering av frågan 
inhämtas från Kultur- och bildningsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen begär att Kultur- och bildningsnämnden snarast, dock senast 31 december, 
inkommer till styrelsen med svar på följande frågor:

-Vad var syftet med att ett avtal tecknades med Region Örebro län avseende administration och 
planering av skolskjuts?

-Hur såg processen med att teckna avtalet ut och vilka åtgärder vidtog nämnden för att 
säkerställa denna process?

-Vilka problem menar nämnden har uppstått kring implementeringen och tillämpningen av 
avtalet?

-Vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att lösa de uppkomna problemen med skolskjutsarna i 
kommunen?

-Vilka konsekvenser bedömer nämnden att dessa åtgärder får för nämndens ekonomi?
-Vilka åtgärder avser nämnden att vidta för att undvika framtida problem?

Beslut
Kommunstyrelsen begär att Kultur- och bildningsnämnden snarast, dock senast 31 december, 
inkommer till styrelsen med svar på följande frågor:

-Vad var syftet med att ett avtal tecknades med Region Örebro län avseende administration och 
planering av skolskjuts?

-Hur såg processen med att teckna avtalet ut och vilka åtgärder vidtog nämnden för att 
säkerställa denna process?

-Vilka problem menar nämnden har uppstått kring implementeringen och tillämpningen av 
avtalet?

-Vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att lösa de uppkomna problemen med skolskjutsarna i 
kommunen?

-Vilka konsekvenser bedömer nämnden att dessa åtgärder får för nämndens ekonomi?
-Vilka åtgärder avser nämnden att vidta för att undvika framtida problem?
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Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Begäran om  återkoppling från kultur- och bildningsnämnden avseende 

hantering kring skolskjutssituationen - (48973)

Expedieras till 

Kultur- och bildningsnämnden
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Svar till Kommunstyrelsen med anledning av Begäran 
om återkoppling från Kultur- och bildningsnämnden 
avseende hantering kring skolskjutssituationen (KS 17-
605)

Kultur- och bildningsnämnden har utformat svar på frågeställningarna genom den 
egna förvaltningen och också genom stöd med underlag från administrativa 
avdelningen och ekonomiavdelningen inom Kommunstyrelseförvaltningen.

  

Vad var syftet med att ett avtal tecknades med Region Örebro län 
avseende administration och planering av skolskjuts?
Kommunen hade inför läsåret 2017/2018 behov av upphandling av skolskjuts. 

Vid genomförd översyn av skolskjutsadministrationen under hösten 2015 av 
administrativa avdelningen framkom att kommunen hade en rad utmaningar. 
Skolskjutsadministrationen sköttes helt manuellt och inget handläggningssystem för 
detta fanns. Administrationen var inte anpassad efter antalet elever, då kommunen 
hade haft och fortsatt skulle ha en ökning av antalet elever. Det fanns en sårbarhet 
och avsaknad av tekniska hjälpmedel. Det ledde till att den tid/tjänst som var avsatt 
till arbetet inte var tillräcklig, vilket var ett stort problem då kommunen hade mycket 
svårt att klara av uppgiften när ordinarie handläggare var frånvarande. 

Länstrafiken, Region Örebro län kunde erbjuda att ingå avtal för administration och 
planering samt hjälp med upphandling.

Syftet med att köpa tjänsten var att få en minskad sårbarhet där flera var insatta i 
skolskjutsfrågor, en ökad kvalitet, bättre underlag och ökad service för föräldrarna. 
Syftet var också att bedömnings- och handläggningsprocessen av ärenden skulle bli 
mer strukturerad med ett anpassat system (som automatiskt räknar ut bl.a. avstånd, 
hållplatser och tider). Länstrafiken hade dessutom större erfarenhet vad gäller 
exempelvis att bedöma trafikfarliga vägar, då de redan skötte administrationen åt 
fyra andra kommuner i länet.

Hur såg processen med att teckna avtalet ut och vilka åtgärder vidtog 
nämnden för att säkerställa denna process?
Tjänstepersoner inom administrativa avdelningen, som Kultur- och bildning vid denna 
tidpunkt köpte tjänsten av, mötte Länstrafiken kring vad eventuellt köp av tjänst 
skulle innebära. Avtalets innehåll, ansvarsfördelning och praktiska detaljer 
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diskuterades. Information och förslag om köp av tjänst avseende 
skolskjutsadministration presenterades på Kultur- och bildningsnämnden 2016-01-
26. Då Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott hade efterfrågat 
kompletterande information innan beslut kunde tas i ärendet, beslutade nämnden 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om ev. köp av tjänst gällande 
skolskjutsadministration från Region Örebro län (Länstrafiken). Detta för att 
möjliggöra beslutsfattande så snart frågetecknen var klargjorda för att kunna påbörja 
arbetet med ny upphandling, som var brådskande med anledning av då gällande 
avtals utgång. Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-02-29 att 
ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtalet om köp av tjänst gällande 
skolskjutsadministration från Region Örebro län (Länstrafiken) efter gjorda 
justeringar. 2016-09-06 fick Kultur- och bildningsnämnden återrapportering av 
delegationsbeslut, att avtal hade tecknats med Länstrafiken. Nämnden godkände 
återrapporteringen. Avtalet trädde i kraft 2017-01-01. 

Vilka problem menar nämnden har uppstått kring implementeringen 
och tillämpningen av avtalet?
Kommunikationsinsatser våren 2017:

 Skolornas personal informerades om förändringen på respektive APT för att 
kunna svara på frågor från elever och vårdnadshavare och för att alla skulle 
ha en samlad bild och motverka ryktesspridning. Informerade gjorde 
skolskjutshandläggare, rektor samt Länstrafiken. En power point-
presentation togs fram för informationstillfällena. (mars) 

 Informationsbrev skickades hem till alla som har skolskjuts (april)
 Informationen på hemsidan uppdaterades
 Information på kommunens facebooksida 
 Medskick i Regionens utskick till alla som har skolskjuts, elevskjutslistor. 

En gedigen informationssatsning av skolskjutsreglerna gjordes när de antogs 2016. 
De var därmed inte ett huvudområde specifikt i kommunikationsplaneringen, utan 
fokus var på de förändrade skolskjutsarna och dess administration samt planering. 

Anledningen att det första informationsbrevet skickades ut i slutet av april var att det 
enligt Länstrafikens erfarenhet inte var bra att skicka ut det för tidigt, då det skulle 
generera fler frågor om exempelvis skolskjutstider och vilka som skulle beröras av 
linjetrafik, vilket var frågor som inte fanns svar på innan slutet av juni 2017. 

Informationsmöten var inplanerade till Hidinge, Mullhyttan och Fjugesta, men dessa 
togs bort efter ett gemensamt möte mellan Länstrafiken och Lekebergs kommun där 
Länstrafiken avrådde från det på grund av att vårdnadshavare ej kunde påverka 
skolskjutsplaneringen, och inte heller få information om turerna eftersom dessa inte 
var klara förens slutet av juni. Argumentet var att det inte fanns förutsättningar för 
ett bra upplägg på själva mötet, som då varken kunde innebära dialog för påverkan 
eller information för att få svar på dessa frågor.

Skolskjutsplaneraren hos Länstrafiken och kommunens skolskjutshandläggare hade 
en tät dialog och samarbete. De var dock båda nya i sina uppdrag.
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Både med Länstrafiken och internt inom kommunen möttes under våren handläggare 
och planerare, kommunikatörer samt även skolornas schemaläggare och rektorer 
samt förvaltning.

Länstrafiken, Region Örebro län skulle enligt avtalet vara färdig med planeringen av 
skolskjutsar före juni månads utgång och därmed meddela elevernas planerade 
resor. Elevskjutslistor från Länstrafiken kom inte ut i tid och detta resulterade i att 
eventuella problem som uppstod uppmärksammades sent.

Under andra halvan av juli månad 2017 tog alltfler vårdnadshavare kontakt med 
kommunen framförallt med frågor om: 

 att inte fått någon skriftlig information
 långa restider
 antalet byten under resvägen
 behovet av att få svar på sina frågor utifrån den uppkomna situationen
 tolkning och tillämpningen av kommunens skolskjutsregler
 skolskjutsreglerna i relation till de elever som har blivit planerade att åka 

linjetrafik

Vid genomförandet av de nya skolskjutsarna vid höstterminen 2017 framkom därmed 
många frågor och synpunkter samt oro och kritik från vårdnadshavare.

Dessutom hade ansökningar om skolskjuts inte ankommit kommunen innan sista 
ansökningsdag. Det resulterade i att många ansökningar inte hann handläggas och 
elever inte fick planerad skolskjuts innan skolstart.

Vid dialog och möten mellan Länstrafiken och kommunen påtalades återkommande 
vikten av att kommunen fick del av uppdaterade skolskjutslistor. 

Bussarna i linjetrafik omfattas av trafikförordningen (1998:1276) där det anges att 
om det inte finns någon sittplats med bilbälte tillgänglig, är det tillåtet att stå i bussen 
om bussen är godkänd för ståplatser. Länstrafiken, Region Örebro län verkar för att i 
linjetrafiken inte ha några passagerare stående, men det framkom nu tydligt att de 
inte kan garantera vid varje enskild transport att det inte förekommer. De angav 
också att de inte kan garantera att anslutningsbussar inväntar varandra vid byten och 
hänvisade till trafikmognad hos individen vad gäller ansvar. 

Kultur- och bildningsnämnden beslutade av den anledningen om ett antal 
förändringar och förtydliganden i skolskjutsreglerna som prioriterar elevernas 
säkerhet och som bland annat innebär att eleverna enbart ska åka skolskjuts och inte 
linjetrafik, då det till exempel inte kan garanteras sittplats med bälte till alla. 
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Vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att lösa de uppkomna 
problemen med skolskjutsarna i kommunen?
Torsdagen den 3 augusti hade kultur- och bildningsnämnden ett extrainsatt 
sammanträde med anledning av skolskjutsarna och extra resurser har sedan dess 
satts in för att arbeta med skolskjutsfrågan. Dessutom har extrainsatt skolskjuts körts 
för att säkerställa att alla elever kommit till och från skolan.

Måndagen den 21 augusti hade arbetsutskottet för kultur- och bildningsnämnden 
möte där även en tjänsteperson från Länstrafiken, Region Örebro län var med. 
Diskussioner fördes bland annat om den rådande skolskjutssituationen, det pågående 
arbetet, tolkningar av skolskjutsreglerna och konsekvenser vid eventuella 
förändringar. Fortsatta samtal fördes utifrån detta i partigrupperna inför nämndens 
sammanträde den 30 augusti.

Onsdagen den 30 augusti beslutades enhälligt vid Kultur- och bildnings 
nämndsammanträde om ett antal förändringar och förtydliganden i 
skolskjutsreglerna som prioriterar elevernas säkerhet och som bland annat innebär 
att eleverna enbart ska åka skolskjuts och inte linjetrafik, då det till exempel inte kan 
garanteras sittplats med bälte till alla.  Efter kultur- och bildningsnämndens 
sammanträde begärde Lekebergs kommun omförhandling av avtalet om planering 
samt administration av skolskjutsar med Länstrafiken, Region Örebro län. 

Tjänstepersoner från Lekebergs kommun och Länstrafiken, Region Örebro län har 
mötts kring omförhandlingen kontinuerligt sedan nämndsammanträdet och 
diskuterat tolkning av de förändrade och förtydligade skolskjutsreglerna och 
konsekvenser juridiskt, ekonomiskt och praktiskt utifrån det. Vid mötet i vecka 38 
medverkade även politiker från båda parter. 

Måndagen den 25 september hade Kultur- och bildningsnämnden ett extrainsatt 
sammanträde för att diskutera kommunens hållning gällande det förslag till 
avveckling av avtalet om administration och planering som lämnats av Länstrafiken, 
Region Örebro län.     

Vecka 46 undertecknade båda parter överenskommelsen om att avsluta avtalet. 

Vilka konsekvenser bedömer nämnden att dessa åtgärder får för 
nämndens ekonomi?
Innan hela omplaneringen av alla skolskjutsar är genomförd i och med terminsstart 
2018 är detta mycket osäkert. 

I prognos 3 redovisas 1 230 tkr över budget, då har det tagits höjd för något högre 
kostnader för extratransporter under hösten. 

Vid kultur- och bildningsnämndens beslut att förtydliga reglerna för skolskjuts med 
effekten att frångå skolskjutsar i linjetrafik och återgå till skolskjuts för alla elever har 
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Länstrafiken, Region Örebro län lämnat en högst teoretisk och osäker prisuppgift på 
minst 3,4 mkr utöver befintlig kostnad. 

Ett par jurister har under hösten konsulterats. De konstaterar att denna bransch är 
mycket aktiv vad gäller överprövningar, vilket medför en extra risk som kan innebära 
rättsprocess och skadestånd som har behövts beaktas vid omförhandlingarna och 
överenskommelsen om avslut av avtalet. 

Vilka åtgärder avser nämnden att vidta för att undvika framtida 
problem?
Forma, utveckla och vidmakthålla rätt kompetens och resurstilldelning inkl. 
arbetsverktyg för att säkra arbetet med administration och planering av 
skolskjutsarna.

Dialogforum med föräldrarepresentanter med start den 22/11 och där även 
arbetsutskottets politiker medverkar.

Förstärkta informationsinsatserna och då särskilt för att ansökningar om skolskjuts 
ska komma in före sista ansökningsdatum.

Eventuellt se över alternativet att slopa avståndsregler och istället områdesindela på 
karta, exempelvis "Går du på Lekebergsskolan 4-6 och bor inom markerat område har 
du rätt till skolskjuts”. I så fall behöver reglerna för skolskjuts revideras.



Protokoll 2017-12-12

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-16:30 Multen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §108

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Jette Bergström

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Gunilla Pihlblad (S) (ersättare)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Annica Zetterholm (C) (vice 
ordförande)
Pia Frohman (MP)  ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Jette Bergström (S)  ersätter Ing-Britt Fransson-Karlsson 
(S)
Linda Hallén (S)
Gerry Milton (SD)

Sida 1 av 3
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Datum för överklagan 2017-12-18 till och med 2018-01-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman

Sida 2 av 3



Protokoll 2017-12-12

Justerare signatur

§108 - Svar till Kommunstyrelsen med anledning av Begäran om 
återkoppling från Kultur- och bildningsnämnden avseende 
hantering kring skolskjutssituationen (KS 17-605) (KUB 17-1215)
Ärendebeskrivning

Vid genomförandet av de nya skolskjutsarna höstterminen 2017 framkom många frågor och 
synpunkter samt oro och kritik från vårdnadshavare. Ett intensivt arbete har sedan dess pågått 
för att hantera och förbättra situationen ur olika avseenden på kort- och lång sikt.
Som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsansvar beslutades 2017-09-12 att inhämta 
information om Kultur- och bildningsnämnden hantering av frågan.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden beslutar att godkänna svaren till Kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

 

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden beslutar att godkänna svaren till Kommunstyrelsen.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar till Kommunstyrelsen med anledning av Begäran om återkoppling från 

Kultur- och bildningsnämnden avseende hantering kring skolskjutssituationen - (51705)
 Svar till Kommunstyrelsen med anledning av Begäran om återkoppling från Kultur- och 

bildningsnämnden avseende hantering kring skolskjutssituationen (KS 17-605) - (51707)

Sida 3 av 3
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Dnr: KS 17-605

   

Tjänsteskrivelse – Återkoppling från kultur- och 
bildningsnämnden avseende hantering kring 
skolskjuts

Ärendebeskrivning
Under sommaren 2017 har problem framkommit avseende skolskjutsen i Lekebergs 
kommun. Som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsansvar bör information om 
nämndens hantering av frågan inhämtas från Kultur- och bildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutade 12 september 2017 att begära kultur- och 
bildningsnämnden snarast, dock senast 31 december, inkommer till styrelsen med 
svar på följande frågor:

Vad var syftet med att ett avtal tecknades med Region Örebro län avseende 
administration och planering av skolskjuts?
- Hur såg processen med att teckna avtalet ut och vilka åtgärder vidtog nämnden för 
att säkerställa denna process?
- Vilka problem menar nämnden har uppstått kring implementeringen och 
tillämpningen av avtalet?
- Vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att lösa de uppkomna problemen med 
skolskjutsarna i kommunen?
- Vilka konsekvenser bedömer nämnden att dessa åtgärder får för nämndens 
ekonomi?
- Vilka åtgärder avser nämnden att vidta för att undvika framtida problem?

Kultur- och bildningsnämnden antog svar till kommunstyrelsen den 12 december 
2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen från kultur- och bildningsnämnden. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §4

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 4



Protokoll 2018-01-08

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-01-08

Datum för överklagan 2018-01-09 till och med 2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-01-08

Justerare signatur

§4 - Återkoppling från kultur- och bildningsnämnden avseende 
hantering kring skolskjuts (KS 17-605)
Ärendebeskrivning
Under sommaren 2017 har problem framkommit avseende skolskjutsen i Lekebergs kommun. Som 
en del av Kommunstyrelsens uppsiktsansvar bör information om nämndens hantering av frågan 
inhämtas från Kultur- och bildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutade 12 september 2017 att begära kultur- och bildningsnämnden snarast, 
dock senast 31 december, inkommer till styrelsen med svar på följande frågor:

Vad var syftet med att ett avtal tecknades med Region Örebro län avseende administration och 
planering av skolskjuts?
- Hur såg processen med att teckna avtalet ut och vilka åtgärder vidtog nämnden för att säkerställa 
denna process?
- Vilka problem menar nämnden har uppstått kring implementeringen och tillämpningen av avtalet?
- Vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att lösa de uppkomna problemen med skolskjutsarna i 
kommunen?
- Vilka konsekvenser bedömer nämnden att dessa åtgärder får för nämndens ekonomi?
- Vilka åtgärder avser nämnden att vidta för att undvika framtida problem?

Kultur- och bildningsnämnden antog svar till kommunstyrelsen den 12 december 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen från kultur- och bildningsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 §139 KS Begäran om återkoppling från kultur- och bildningsnämnden avseende hantering 

kring skolskjutssituationen - (KS 17-605-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-605-4)
 §108 KUB nämnd Svar till Kommunstyrelsen med anledning av Begäran om återkoppling från 

Kultur- och bildningsnämnden avseende hantering kring skolskjutssituationen - (KS 17-605-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-605-6)

Sida 3 av 4
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Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan

§11

KS 16-671
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Dnr: KS 16-671

   

Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, 
del av golfbanan

Ärendebeskrivning
Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan utgör det område som har kommit att 
kallas Lanna Valley. Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan utformades flexibelt 
för att möjliggöra för olika bebyggelseutformningar. Det har i huvudsak uppförts 
villor och parhus i området. I detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan finns även en 
planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek på 1000 m2 för nya fastigheter inom 
användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett hinder vid avstyckning av 
de fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra avstyckning fick 
Sydnärkes byggförvaltning efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13) uppdraget 
att upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta i 
området. 

Under sommaren 2017 upprättade Sydnärkes Byggförvaltning planhandlingar för 
ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan. I enlighet med PBL (Plan- och 
bygglagen) 5 kap. 17 § har detaljplaneändringen sedan varit ute på samråd under 
tiden mellan 2017-09-22 och 2017-10-13. Syftet med detaljplaneändringen var att 
ändra planbestämmelser för att möjliggöra fastighetsbildning till en mindre tomtyta 
inom användningsområdet för bostad rörande detaljplan för Vreta 2:11, del av 
golfbanan

1 Bakgrund
Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan vann laga kraft 2015-06-02. 
Genomförandetiden för detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan är 15 år och går ut 
2030-06-02. Enligt PBL (Plan- och bygglagen) 4 kap. 39 § får inte en detaljplan ändras 
före genomförandetidens utgång om berörda fastighetsägare motsätter sig det. 

I enlighet med PBL 5 kap. 17 § har ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av 
golfbanan varit ute på samråd under tiden mellan 2017-09-22 och 2017-10-13. Berörda 
sakägare, kommunala instanser, statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, 
organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för samråd. Förslaget har varit 
utsänt för kännedom via brev och funnits tillgängligt på byggförvaltningens hemsida. 
På blanketten för inbjudan till samråd ombads berörda fylla i om de hade erinran mot 
planförslaget eller inte. Det har inkommit 4 godkännanden, 3 erinran med 2 
fastighetsägare inom planområdet som motsätter sig planändringen och 9 yttranden. 
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I PBL definieras inte vem som avses vara en berörd fastighetsägare utan det är en 
bedömning som kommunen får göra sett till omständigheterna i det enskilda fallet. 
PBL reglerar inte heller hur kommunen ska försäkra sig om att ingen av de berörda 
fastighetsägarna motsätter sig planändringen. Det är alltså upp till kommunen att 
avgöra hur detta ska gå till och dokumenteras. PBL:s uttryck "inte motsätter sig det" 
borde innebära att det räcker med att om fastighetsägarna deltagit i planprocessen 
och inte riktat anmärkningar mot förslaget till planändring under samråd och 
granskning bör kommunen kunna utgå från att fastighetsägarna samtycker till 
förslaget. För en mer förutsägbar process kan dock kommunen skaffa skriftligt 
samtycke från fastighetsägarna. 

Det har alltså kommit in 2 erinran från berörda fastighetsägare inom planområdet som 
motsätter sig ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan. Bedömningen är 
att de fastighetsägare som motsatt sig ändringen ska räknas som berörda 
fastighetsägare då de är fastighetsägare inom planområdet, de finns även angivna i 
den fastighetsförteckning som upprättas under samrådet. Praxis för en 
fastighetsförteckning är att berörda fastighetsägare och rättighetsinnehavare inom 
planområdet samt direkt angränsande rågrannar och grannar på andra sidan en gata 
eller väg ska ingå. Även om planändringen skulle begränsas till en mindre del inom 
planområdet så blir en av fastighetsägarna som motsatt sig ändringen direkt 
angränsande då förekommande allmän plats (Lokalgata, naturområden samt gång- och 
cykelväg) inom planområdet ägs av den berörda fastighetsägaren som motsatt sig 
planändringen. Fastighetsägaren skulle alltså vara berörd enligt praxis för hur en 
fastighetsförteckning ska upprättas oavsett planändringens avgränsning och 
omfattning. 

Enligt PBL 4 kap. 39 § finns det dock ytterligare en möjlighet att ändra en detaljplan 
under genomförandetiden och mot berörda fastighetsägares vilja om ändringen är 
nödvändig på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt eller för att föra in 
bestämmelser om fastighetsindelning och bestämmelser om rättighetsområden. 

Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan bedöms inte vara nödvändig för 
att det har uppstått nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses 
vid planläggningen. Det finns flera regeringsbeslut som visar exempel på ärenden som 
inte har bedömts vara av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid 
planläggningen. Några exempel är följande: I ett ärende på Gotland ville kommunen 
ändra en plan under genomförandetiden för att möjliggöra bostäder i en plan som 
angav handel och kontor. Regeringen bedömde att det inte förelåg förhållanden av 
stor allmän vikt och upphävde beslutet att anta planändringen (Regeringsbeslut, 2000-
04-06, M 1999/1125/Hs/P). I ett annat ärende i Kristianstad ville kommunen göra 
justeringar i en detaljplan under genomförandetiden för att möjliggöra en va-
utbyggnad som beslutats av kommunfullmäktige. Regeringen fann även att detta 
beslut inte utgjorde nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat förutses vid 
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planläggningen (Regeringsbeslut, 2011-08-25, M 2010/3260/Ma/P). För att bedöma att 
en planändring krävs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt skulle ett giltigt 
skäl kunna vara för att hindra att miljökvalitetsnormer överskrids, vilket inte går att 
hävda rörande ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan. 

Det bedöms inte heller finnas grund för att hävda att ändring av detaljplan för Vreta 
2:11, del av golfbanan är nödvändig för att för att föra in bestämmelser om 
fastighetsindelning och bestämmelser om rättighetsområden. Bestämmelser om 
fastighetsindelning och rättighetsområden är centrala för en detaljplans 
genomförande och möjligheten finns därför att föra in nya sådana bestämmelser mot 
fastighetsägarnas vilja om det behövs för att planen ska kunna genomföras. Det 
grundläggande skyddet mot planändringar under genomförandetiden innebär dock att 
det inte är möjligt att ändra eller ta bort bestämmelser om fastighetsindelning eller 
rättighetsområden utan endast att införa nya sådana mot fastighetsägarnas vilja (jfr 
prop. 2009/10:170 sid. 218-219). Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan 
syftar till att ta bort en bestämmelse om fastighetsindelning vilket strider mot 
ovanstående resonemang. Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan 
omfattar inte heller införandet av nya bestämmelser som behövs för att planen ska 
kunna genomföras, i huvudsak har redan den gällande detaljplanens genomförande 
förverkligats.

2 Slutsats
Sammantaget är därmed bedömningen att planprocessen rörande ändring av 
detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan föreslås stoppas enligt PBL 4 kap. 39 §. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. planprocessen för ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan stoppas 
enligt 4 kap. 39 § Plan- och bygglagen

2. beställningen på ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan (KS 16-671), 
stryks från prioriteringsordningen och att planbeställningen återtas

3. de kostnader som uppkommit i samband med handläggningen av 
detaljplaneändringen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Jonas Kinell
Kommundirektör Planarkitekt
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INBJUDAN TILL SAMRÅD
AVSEENDE ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR VRETA 2:11, DEL AV GOLFBANAN

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun får härmed meddela att förslag till
detaljplaneändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan är ute på samråd. Syftet med
detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra fastighetsbildning tiU
en mindre tomtyta.

I gällande detaljplan för området finns en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek
på 1000 m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett

hinder vid avstyckning av de fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra
avstyckning krävs en detaljplaneändring.

Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13 §222) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget
att upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta i
området.

Samrådstiden pågår 22 september - 13 oktober 2017. Eventuella synpunkter
ska ha inkommit senast den 13 oktober.

Den som inte framfört skrifdiga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet
att anta detaljplan eändringen. Kommunen utgår från att de berörda som inte yttrar sig
inte har någon erinran mot att planbestämmelserna ändras.

Erinran (kan med fördel skrivas på
baksidan av detta yttrande)

^_ '

Namn

Fastighet eller motsvarande

^ Har inget att erinra mot att plan -
bestämmelserna ändras

Adress

t/ tum

/7^2J-

Skicka ifylld blankett och/eller eventuella synpunkter till:
Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
Bangatan 7
71681Fjugesta

Eventuella frågor ställs till:
Jonas Kinell

Planarkitekt

0583-820 80

j onas .kinel l@sydnarkebygg. se
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INBJUDAN TILL SAMRÅD
AVSEENDE ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR VRETA 2:11, DEL AV GOLFBANAN

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun får härmed meddela att förslag till
detaljplaneändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan är ute på samråd. Syftet med
detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra fastighetsbildning till
en mindre tomtyta.

I gällande detaljplan för området finns en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek
på 1000 m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett

hinder vid avstyckning av de fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra
avstyckning krävs en detaljplaneändring.

Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13 §222) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget
att upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta i
området.

Samrådstiden pågår 22 september - 13 oktober 2017. Eventuella synpunkter
ska ha inkommit senast den 13 oktober.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet
att anta detaljplaneändringen. Kommunen utgår från att de berörda som inte yttrar sig
inte har någon erinran mot att planbestämmelserna ändras.

Erinran (kan med fördel skrivas på
baksidan av detta yttrande)

Namn

Fastighet eller motsvarande

Har inget att erinra mot att plan -
bestämmelserna ändras

'^}^,

Z(2^E^$ fc^/Adress

Ort/Datum

Skicka ifylld blankett och/eller eventuella synpunkter till:
Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
Bangatan 7
71681Fjugesta

Eventuella frågor ställs till:
Jonas Kinell

Planarkitekt

0583-820 80

jonas.kinell@sydnarkebygg.se

H^ Hd)-.
^r^ ̂A/



LEKEBERGS
KOMMUN

INBJUDAN TILL SAMRÅD
AVSEENDE ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR VRETA 2:11, DEL AV GOLFBANAN

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun får härmed meddela att förslag till
detaljplaneändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan är ute på samråd. Syftet med
detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra fastighetsbildning till
en mindre tomtyta.

I gällande detaljplan för området finns en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek
på 1000 m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett

hinder vid avstyckning av de fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra
avstyckning krävs en detaljplaneändring.

Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13 §222) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget
att upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta i
området.

Samrådstiden pågår 22 september -13 oktober 2017. Eventuella synpunkter
ska ha inkommit senast den 13 oktober.

Den som inte framfört skriffliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet
att anta detaljplaneändringen. Kommunen utgår från att de berörda som inte yttrar sig
inte har någon erinran mot att planbestämmelserna ändras.

Erinran (kan med fördel skrivas på
^ baksidan av detta yttrande)

Har inget att erinra mot att plan -
bestämmelserna ändras

-E^ikö^m
Namn

^^^4^^'^' /-'^^
Fastighet eller motsvarande

Adress
{{^fĈ^L

'/2^L.
Ort/Datum

^ --Z-

Skicka ifylld blankett och/eller eventuella synpunkter till:
Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
Bangatan 7
716 81 Fjugesta

Eventuella frågor ställs till;
Jonas Kinell

Planarkitekt

0583-820 80

jonas.kinell@sydnarkebygg.se
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LEKEBERGS
KOMMUN

INBJUDAN TILL SAMRÅD
AVSEENDE ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR VRETA 2:11, DEL AV GOLFBANAN

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun får härmed meddela att förslag till
detaljplaneändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan är ute på samråd. Syftet med
detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra fastighetsbildnmg till
en mindre tomtyta.

I gällande detaljplan för området finns en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek
på 1000 m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett

hinder vid avstyckning av de fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra
avstyckning krävs en detaljplaneändring.

Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13 §222) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget
att upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta i
området.

Samrådstiden pågår 22 september - 13 oktober 2017. Eventuella synpunkter
ska ha inkommit senast den 13 oktober.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet
att anta detaljplaneändringen. Kommunen utgår från att de berörda som inte yttrar sig
inte har någon erinran mot att planbestämmelsema ändras.

(kan med fördel skrivas på
baksidan av detta yttrande)

Har inget att erinra mot att plan-
bestämmelserna ändras

^E^^Ll &^A^^ __^^^^
n , Adress

2:^ ̂  31
Fastighet eller motsvarande Ort/Datum

^TÉO^-^
^-1 g

Skicka ifylld blankett och/eller eventuella synpunkter till:
Lekebergs konimun
Kommunstyrelsen
Bangatan 7
716 81 Fjugesta

Eventuella frågor ställs till:

Jonas Kinell

Planarkitekt
0583-820 80

jonas.kinell@sydnarkebygg.se
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LEKEBERGS
KOMMUN

^
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2017 -19-28

INBJUDAN TILL SAMRÅD
AVSEENDE ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR VRETA 2:11, DEL AV GOLFBANAN

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun får härmed meddela att förslag tiU
detaljplaneandring w detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan är ute på samråd. Syftet med
detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra fastighetsbUdningtiU
en mindre tomtyta.

1 g lande detaljplan för området finns en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek
på 1000 m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett

hin^ vid aYstycknin§ avde. fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra
avstyckning krävs en detaljplaneändring.

E^er_b€!. lut i kommunstyrelsen (2016-12-13 §222) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget
att upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning tiU en mindre tomtytaY
området.

Samrådstiden pågår 22 september - 13 oktober 2017. Eventuella synpunkter
ska ha inkommit senast den 13 oktober.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet
att anta detaljplaneändringen. Kommunen utgår från att de berörda som inte yttrar sig
inte har någon erinran mot att planbestämmelsema ändras.

Erinran (kan med fördel skrivas på
baksidan av detta yttrande)

^ Har inget att erinra mot att plan-
bestämmelserna ändras

Namn P^^T^f^ ̂/^r^y^ Adress

i/Å^T^ J?,'/'7-
Fastighet eller motsvarande

-'/^ ^^.</,fc

Skicka ifylld blankett och/eller eventuella synpunkter till:
Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
Bangatan 7
716 81 Fjugesta

Eventuella frågor ställs till:
Jonas Kinell

Planarkitekt

0583-820 80

jonas. kinell@sydnarkebygg. se
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Länsstyrelsen
Örebro län
Helena Siegert
010-2248474

helena. siegert@lansstyrelsen. se
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SAMRÅDSYTTRANDE
2017-09-29 Dnr: 402-5613-2017

Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
Bangatan 7
716 81 FJUGESTA

Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av
golfbanan, Lekebergs kommun
Ändringen av detaljplan har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med
5 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL), standardförfarande. Länsstyrelsen
har beretts tillfälle att lämna synpunkter.

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

Råd enligt 2 kap. PBL

Överensstämmelse med översiktsplan
Ändringen av detaljplan strider inte mot översiktsplanen.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på
miljön. Länsstyrelsen delar kommimens åsikt.

De som deltagit i Länsstyrelsens beslut
Detta beslut har fattats av eiihetschef Malin Rosén med samhällsplanerare
Helena Siegert som föredragande.

IKSZ^
Malin Rosén
Enhetschef

^JLQjS^^v^- SJ

Helena Siegert
S amhällsplanerare

Postadress
70186 ÖREBRO

Gatuadress

Stortorget 22
Telefon
010-2248000

E-post
orebro@lansstyrelsen. se

Internet

www. lansstyrelsen. se/orebro
Organisationsnummer
202100-2403



LEKEBERGS
KOMMUN

INBJUDAN TILL SAMRÅD
AVSEENDE ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR VRETA 2:11, DEL AV GOLFBANAN

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun får härmed meddela att förslag tiU
detaljplaneandring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan är ute på samråd. Syftet med
detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra fastighetsbildning tiU
en mindre tomtyta.

I gällande detaljplan för området finns en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek
på 1000 m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett
hinder vid aystyckning av de fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra
avstyckning krävs en detaljplaneändring.

Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13 §222) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget
att upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtytaY
området.

Samrådstiden pågår 22 september - 13 oktober 2017. Eventuella synpunkter
ska ha inkommit senast den 13 oktober.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet
att anta detaljplaneändringen. Kommunen utgår från att de berörda som inte yttrar sig
inte har någon erinran mot att planbestämmelserna ändras.

[^j Erinran (kan med fördel skrivas på
baksidan av detta yttrande)

Har inget att erinra mot att plan-
bestämmelserna ändras

tkiWAM^^^^
Namn P/^TW^ ̂ ^^^_

VÉ^Ä-M
Fastighet eller motsvarande

iär^3
dress

'$^JZ^^^^^^^^
Orfc/^Datum

Skicka ifylld blankett och/eller eventuella synpunkter till:
Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
Bangatan 7
716 81 Fjugesta

Eventuella frågor ställs till:
Jonas Kinell

Planarkitekt
0583-820 80

jonas.kinell@sydnarkebygg. se
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 Postadress: Hemsida: E-Post Telefon: Org. Nr:  

 Nerikes Brandkår www.nerikesbrandkar.se skydd@nerikesbrandkar.se 010-176 20 00 222000-1016   

 Box 33600      

 701 35  ÖREBRO  

 

  

 

Handläggare 

Ulf Smedberg 

010-176 20 11 

ulf.smedberg@nerikesbrandkar.se Lekebergs Kommun 

 Kommunstyrelsen 

 Bangatan 7 

 716 81 Fjugesta 

   

 
Fastighetsbeteckning 

Vreta 2:11, LEKEBERG 

 

 

YYttttrraannddee  aavvsseeeennddee  ddeettaalljjppllaann      

 

Redovisande handlingar: 

 Planbeskrivning, ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan. 

 Plankarta. 

Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar meddelas att Nerikes Brandkår inte har något att erinra mot 

föreslagen planändring.  

 

 

 

 

 

 

 

Nerikes Brandkår, 2017-10-02 

 

 
…………………………………… 

Ulf Smedberg 

Vice Brandchef 

 

Diarienummer 

2017-000896 

Datum 
2017-10-02 
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YTTRANDE

2017-09-29
Dnr 17 SKF 180

Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
716 81 Fjugesta

Samräd-Andrlng av detaljplan för Vreta2:ll, del av golfbanan

s^tommul'affirl'und har ln8a synpunkter pi föreslaien md^ av "•»"ce.d

LeffWelander
Förbundschef

Sydnärkes kommunalförbund
Södra Allén 2

694 30 Hallsberg
Tel: 0582-685700

Sida 1 av 2

www.kf.sydnarke. se
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2017-10-09

Kommunstyrelsen

Lekebergs kommun

716 81 Fjugesta Lekeberg, 2017-10-09

S n unkter å//Ändrin avdetal' lan för Vreta 2:11 del av

olfbanan"

Vi lämnar bifogad PP-presentation som synpunkter på ovan
nämnde detaljplan.

Med vänliga hälsningar

Andreas Haaskjold

och de andra 182 namnunderskrifter (inlämnade på
kommunhuset 2017-10-06)

PS: Jag kan nås på telefonnummer 076-636 25 90 eller

mejladress Haask'old75 hotmail. com



Stoppa exploateringen av Lanna

Vi tycker om Lanna och förstår att många vill bo här. Men
byggnation i nuvarande takt och omfattning innebär att Lanna
förlorar sin tidigare charm. Det som gjorde att många av oss
flyttade hit försvinner i takt med att husen blir fler. Grönområden
blir färre, barngrupperna större och Lanna blir mer och med
stadslikt. Det lilla, trygga, familjära och natursköna som drog oss
hit finns snart inte mer.

l den ursprungliga översiktsplanen för Lanna skulle tomterna
vara stora och nybyggnation skulle smälta in i befintlig lantlig
miljö. Nu ser vi en utveckling med mindre tomter och mer
tätbebyggda områden med radhus och parhus som regel snarare
än undantag. Ursprungliga detaljplaner ändras lättvindigt med ett
pennstreck.

Vi har inget emot nya människor i Lanna men inflyttning i
nuvarande takt är inte hållbart. Den nybyggda skolan räcker snart
inte till. Vart ska barnen då ta vägen? hlur ska man kunna
rekrytera behöriga lärare, vilket redan idag visat sig vara svårt?
Antalet barn på hlidinge fritidshem har fördubblats på bara några
år och fritidspersonalen går på knäna, hlur ska ska de ha tid och
ork att se alla våra barn?

De flesta som flyttar till Lanna är barnfamiljer och barnfamiljer har
behov som innebär stora kostnader för kommunen tex i form av
förskoleplatser, mer lokaler i skolan och ökade
personalkostnader. Och vad blir kostnaden för att anpassa
infrastrukturen efter nuvarande befolkningsökning?

Kommunen har nyss höjt skatten mest i Sverige, har högst
vattentaxa i länet och närmar sig lånetaket. Detta drabbar alla i
kommunen. Privata planer finns på ännu fler bostadsområden
med 100+ hushåll. Eftersom tidigare eri:arenheter visat att
kommunen godkänt detaljplaner utan att ta hänsyn till
konsekvenserna för bygden och dess innevånare är vi oroliga för
hur långt detta kan gå utan att politikerna sätter ner foten.

Vi kräver att politikerna ser till alla kommuninnevånares bästa, i
synnerhet barnen, och stoppar pågående exploatering!



a exnioatenng-en

av ^aana

NamnmsatDling startad 2017-09-24



Möte fredag 2017-10-06, kl 15:30-17:00

På Kommunhuset i Fjugesta

Representanter för namninsamlingen:
* Andreas Haaskjold

• Chcistoffer Brynhildsen Elfors

Komraunen:

® Kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorsteasson (C)

" Kommundirektör Martin Willén



Fakta om insamlingen

Startades av ett gäng fotbollsföräldrar 2017-09-24

' Målsättning att få 50 underskrifter, men per 2017-10-06 totalt 183
namnunderskrifter!

• 115 elektroniskt, varav 19 anonyma

" 68 på papper

Kommer att gå att skriva under ett tag till! Inget slutdatum i dagsläget



Vad vill vi?

Några av de som skrivit under får föra talan



Vi vill bo på landet
och inte en förort

tiU Örebro

- Louise Eagqvist

Uppvuxen i Lanna
och flyttade tUlbakä
för tre år sedan. Att

byn växer och fler kan
bo här gör mig inget.
Det är sättet det görs
på som är problemet

- Ana Gunnars son

Jäg har gjort ett aktiv
val att flytta ut "på

landet och vill gärna
att det förblir just
"lantligt". late att
Örebro stad tillslut

sprider ut sig såpass
att det tillslut växer

ihop med lanna.
-Sigyn Sveinsdotdf

Rovdriften av Lamia måste

stoppas

- Jörgen Lundberg

Jag växte upp i Lanna på 80-talet och det Lanna som
fanns då är sedan länge borta. Det är inte landet längre,
man skulle Hka gärna kunna tro att inan är i Adolfsberg

eller annat liknande bostadsområde inne i stan.

- Ulrika Media

Jag är så orolig för vad som håller på att
hända här i Lanna, naturen försvinner!

Politikerna lyssnar inte! Mycket oroväckande!
- Amia-Karin Wiewegg

Jäg hal: inget emot att kommunen växer, men det måste
ske Died ansvar och att vi får behålla den landiga miljön.
Jag påtalade detta problem redan 2009 när kommun-en då
planerade Skrantåsen, detta område består av stora torater
och är luftigt ined stora grönområden. Vad hände sea?!

- L-G Borglmid



Nybyggandet i Lanna/Hidinge sker alldeles för
fort med alldeles för stor ökning av inflyttade på

för kort tid. Listan kan göras lång hur det
påverkar oss som redan bor här som även går att
läsa i texten för namnmsamlingen. Jag håller med
skribenten. Låt oss vara ett levande samhälle där

det även finns plats för trygghet, natur och
landsbygd

- Alexandra Wiedeaborg

Jag vill bo på landet inte
en förort.

- Joel Säbom.Risk att man förstör

mer av naturen i

detta fina område!

- Nicklas Dåderman

Flyttade tiJl Hidinge/Lanna 2008 för att bo på
landet tnen kommer snart vara omringad av

villaområden. Men inget ont soin inte har nåt gott
nied sig, skolan blev jättefin. Men känns som det
inte finns nåt slut på detta byggande och är orolig
för hur det ska sluta, vill inte bo i en förort tUl

Örebro
- Mikael Ymerstam

Jag skaver under för jag viU bidra med mitt
stöd tUl kampen för att bevara och värna om
en positiv utveckling för Lanna, - För oss soni
bor här , De barn som ska växa upp här, Vår
Natur/ Skog / och Grönomj-åden . - För

långsiktig hållbarhet!!
- Charlotte Brun2ell



Så här tänker jag att vi alla som berörs av att Lanna byggs ut tycker olika om det. I mitt fall
valde vi att flytta, från radhus i Adolfsberg tiU Lanna. Vi köpte en tomt på Skcantåsen och
byggde ett hus aied byggstart för ca 6 år sedan. Valet soin gjorde att vi flyttade hit var

många, men en relativt stor tomt tiU ett bra pris lockade. Men det som lockade mest var att
våra barn skulle få växa upp i en kntHg miljö gå i en liten skola, helt enkelt ge dem en
uppväxt i ett litet tryggt samhälle. Min äldsta son går nu i tvåan på skolan, han leker och

umgås med nästan aUa i sin klass även väldigt många i paralleUklassen och det bästa är att vi
föräldrar faktiskt vet vilka alla barn är och vi känner tiU deras fötäldrar, en enorm trygghet

både nu och nät tonåren kommer. Men nu känner jag att i den takt Lanna växer i så
försvinner många av de skälen till att vi valde att flytta hit. För 6,5 år sen när vi tog beslutet
ätt köpa tomt kunde vi aldrig drömma om att Lanna skulle se ut som det gör idag. Självklart
är det inte bara negativt, otroligt tacksani för nybyggd skola och fräsch gympahall tnen jag
känner att det är bra som det är nu. Låt det inte bli så mycket större. Jag vill ha kvar hagarna
och skogarna som faktiskt gör att jag känner mig lugn när jag kommer hem efter en stressig
dag på jobbet. Hade jäg velat ha hus överallt, mataffär m.m hade jag valt att bo kvar i stan
aien det ville vi inte därför flyttade vi hit och därför väljer jag att tycka att det räcker nu!

-Linda Hedlund (på facebook)

BehåU
Lannai

lantlig
miljö och
sluta bygg
sönder

detta fina

lilla
samhälle!!

-Jonny
Sköld

\



Vilka värden har Lanna?

Grönområden

Familjärt

Tryggt
Alla känner alla

Lantligt

Naturskönt

Liten och bra skola

=> Alla dessa värden håller

Lekebergs komniun på att
exploatera bort!



Saker som tyder på att kommunen inte har
kontroll på utvecklingen i Lanna

Hidinge skola som invigdes hösten 2015 är full om ett år!
Infcastruktuj-en (vägar, VA-nät etc) hänger inte med

Högst skatteökning i hela landet 2017!

Lekebergs kommun slår snart i lånetaket (?)

Tidningen Fokus kommunranlming "Bast att bo": År 2012 lag Lekeberg på 23:e plats, men 2017 Ugger vi på
nr 191-^På delparametern "att vata ung" hamnar Lekeberg på 281:e plats!

Barn mskrivftä på ficitids hat fördubblats på några få år!

277 (av 290) kommuner hat biUigare VA-taxa än Lekeberg 2017 (enligt organisationen Svenskt Vatten)

Grönområden byggs bort i Lanna

Behövs göras stora investeringar även i Fjugesta och Mullhyttan. Har kommmien pengar?



Vi vill att politikerna stoppar
exploateringen av Lanna med

omedelbar verkan

Tid att stämma av, jobba ikapp, planera

:> Kommunen återtar kontroU över utvecklingen

-10



Kommunens ansvar för exploateringen

Kommunen har ett antal styrmedel för att
kontrollera hur exploatering och
bostadsbyggande sker i Lanna

De senaste åren har m.an inte använt dessa tnedel

dUräckligt.
11



Fördjupad översiktsplan (POP)

Antagen av kommuafullraäkdge i Lekebergs konitnua 2012-06-13

Från sida 25 om bostäder:

3. 3. 1 Sfräailningstaganden

Nyprodufefioii av bostäder i L-acitiia sfea ske i näi.a^dJFe gyi.ip.perelter so'ro
kompäetteri. iag till tetiBitlig bebyggelse octi utforaaas EEied bykaraktär.
Vi.llatö-imter ska i hiivudsak vara ca 1. 5CWO Tai2 tor .att •ta hänsyn, till befi.ntlig
l.aiidsfibapsbil.cl och •täen lantUga karaktären.

Häpnadsväckande att Lekebergs koninaun systeraatiskt frångår sia egen POP

Viktig fråga: Varför frångår konimunen sin egen FOP?

12
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BarnkuU på Hidinge skola

Årskurs/födda

6:a

5:a

4:a

3:a

2:a

l:a

2012

2013

2014

Ant barn

23

22

24

39

35

38

49

31

39

51

Hidinge Skola

Ant barn

2017/2018 230

2018/2019

2020/2021 282

För bara ett par år sedan

gick det 180 barn i

skolan (på kommunens

hemsida är denna siffra fort-

farande angiven)

=> Och på detta kan det
alltså komina 500 barn

extra de närniaste åren!!
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Väs-situationen

Över 300 nya hushåll på gång i Lanna!

Antagande: 1,5 bilar per hushåll

450 bilar extra!
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'V.örslas på lösningar

Av de 300 nya hushåll på gång i Lanna har ungefär hälften inte vunnit laga kraft

Förslag: Kommunen säger nej till det som ännu inte är antaget!

På Lanna Valleys detaljplansändting går samrådstiden ut 2017-10-13

Förslag: Kommunen säger nej till ändringen

Kommunen börjar sedan följa sia egen "Fördjupade översiktsplan" från 2012

21
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L A N T M Ä T E R I E T  
 

 

 1 (1) 

Kristina Lindqvist  

POSTADRESS: Lantmäteriet fastighetsbildning 801 82 Gävle 
TELEFON växel: 0771-63 63 63 

E-POST lantmateriet@lm.se, INTERNET: www.lantmateriet.se 
 

YTTRANDE 
2017-10-12 

Dnr 404-2017/4379 

 

 Lekebergs kommun 
information.lekeberg@lekeberg.se 
 

Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan, Leke-
bergs kommun 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade sep-
tember 2017) har följande noterats: 

Lantmäteriet har inga synpunkter på planen vad avser borttagandet 
av bestämmelsen om en minsta tomtstorlek. 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen bör förbättras 

Organisatoriska genomförandefrågor 

Eftersom detaljplanens genomförandetid ännu inte gått ut, bör det i 
planbeskrivningen finnas en motivering till varför ändring av planen 
kan ske.  

Synpunkter på delar av planen som skulle kunna förbättras 

Tomt/Fastighet 

På sida 6 i planbeskrivningen står att ”Genom att planbestämmelsen 
om minsta tomtstorlek tas bort möjliggörs fastighetsbildning till mindre 
tomter där parhusbebyggelse uppförts eller kan komma att uppföras i 
framtiden.”. Lantmäteriet ser gärna att kommunen i stället för ”tomter” 
använder sig av begreppet fastigheter. 

Övriga frågor 

Lantmäteriet noterar att det i planbeskrivningen står att kommunen 
är huvudman för allmänna platsmarken avseende gator, och att en-
skilt huvudmannaskap råder för naturmarken. Eftersom det inte 
finns någon planbestämmelse på plankartan om att det råder enskilt 
huvudmannaskap i delar av planen, så har samtliga allmänna platser 
inom planområdet kommunalt huvudmannaskap. 

 
För Lantmäteriet 

Kristina Lindqvist 

Kristina Lindqvist 
förrättningslantmätare  

Kopia till: Länsstyrelsen i Örebro län, samby.orebro@lansstyrelsen.se 



 

 
 

 

  

Information.lekeberg@lekeberg.se TS Skanova Access AB 

Accessområde Mitt 

Fabriksgatan 22,  

701 23 Örebro 

 

 

www.skanova.se 

 

  

 
 Säte: Stockholm 

 Org.nr: 556446-3734   

Remiss svar 

 

SIDNR 

1 (1) 

DATUM 

2017-10-11 

DOKUMENT ID 

Remiss2017mitt390 

 

 

ERT DATUM 

2017-09-22 

ER REFERENS 

Detaljplan Vreta 2:11 

HANDLÄGGARE 

Lars Andersson 

lars.p.andersson@skanova.se 

019-601 65 40 

 

Detaljplan för Vreta 2:11 del av golfbanan Lekebergs  
kommun, Örebro län. 
 
 

Bakgrund 
Skanova AB har tagit del av förslag till ändring av detaljplan enligt ovan. 
 

Yttrande 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
 
 
 
 
 
 
För ärenden som avser kabelanvisning:  https://www.ledningskollen.se.  
 
 
För övriga frågor ta kontakt med Lars Andersson. 

 
 
 
 
 
Lars Andersson 
 

 

mailto:lars.p.andersson@skanova.se


Protokoll 2018-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §5

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 4



Protokoll 2018-01-08

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-01-08

Datum för överklagan 2018-01-09 till och med 2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-01-08

Justerare signatur

§5 - Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan (KS 16-
671)
Ärendebeskrivning
Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan utgör det område som har kommit att kallas Lanna Valley. 
Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan utformades flexibelt för att möjliggöra för olika 
bebyggelseutformningar. Det har i huvudsak uppförts villor och parhus i området. I detaljplan för 
Vreta 2:11, del av golfbanan finns även en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek på 1000 
m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett hinder vid 
avstyckning av de fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra avstyckning fick 
Sydnärkes byggförvaltning efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13) uppdraget att upprätta en 
planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta i området. 

Under sommaren 2017 upprättade Sydnärkes Byggförvaltning planhandlingar för ändring av 
detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan. I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har 
detaljplaneändringen sedan varit ute på samråd under tiden mellan 2017-09-22 och 2017-10-13. 
Syftet med detaljplaneändringen var att ändra planbestämmelser för att möjliggöra 
fastighetsbildning till en mindre tomtyta inom användningsområdet för bostad rörande detaljplan för 
Vreta 2:11, del av golfbanan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. planprocessen för ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan stoppas enligt 4 
kap. 39 § Plan- och bygglagen

2. beställningen på ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan (KS 16-671), stryks 
från prioriteringsordningen och att planbeställningen återtas

3. de kostnader som uppkommit i samband med handläggningen av detaljplaneändringen 
bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
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Protokoll 2018-01-08

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-671-20)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 16-671-21)
 Yttrande från Lekebergs kommunfastigheter gällande samrådshandling för detaljplan för 

Vreta 2:11, del av golfbanan - (KS 16-671-8)
 Yttrande från socialnämnden i Lekebergs kommun gällande samrådshandling för detaljplan 

Vreta 2:11, del av golfbanan - (KS 16-671-9)
 Yttrande från Elin Ahlström och Jesper Hellquist gällande samrådshandling för detaljplan 

Vreta 2:11, del av golfbanan - (KS 16-671-10)
 Yttrande från Henrik Johansson gällande samrådshandling för detaljplan Vreta 2:11, del av 

golfbanan - (KS 16-671-11)
 Yttrande från Camilla och Patrik Kilstam gällande samrådshandling för detaljplan Vreta 2:11, 

del av golfbanan - (KS 16-671-12)
 Yttrande från Länsstyrelsen Örebro län avseende samrådshandling gällande detaljplan Vreta 

2:11, del av golfbanan - (KS 16-671-13)
 Yttrande från Vreta 2:32 gällande samrådshandlingar för detaljplan Vreta 2:11, del av 

golfbanan - (KS 16-671-14)
 Yttrande från Nerikes brandkår gällande samrådshandlingar för detaljplan Vreta 2:11, del av 

golfbanan - (KS 16-671-15)
 Yttrande från Sydnärkes kommunalförbund gällande samrådshandlingar för detaljplan Vreta 

2:11, del av golfbanan - (KS 16-671-16)
 Yttrande från Andreas Haaskjold gällande samrådshandlingar för Vreta 2:11, del av golfbanan 

- (KS 16-671-17)
 Yttrande från Skanova gällande samrådshandling för detaljplan Vreta 2:11, del av golfbanan - 

(KS 16-671-19)
 Yttrande från Lantmäteriets gällande samrådshandlingar för detaljplan för Vreta 2:11, del av 

golfbanan - (KS 16-671-18)

Sida 4 av 4



Återrapportering av utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning i samband med mottagningar från 
Migrationsverket

§12

KS 17-563

   



Protokoll 2017-09-12

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:20 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §133

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M)
Kerstin Leijonborg (FL)

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

Sida 1 av 4



Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-12

Datum för överklagan 2017-09-15 till och med 2017-10-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman

Sida 2 av 4



Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

§133 - Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband 
med mottagningar från Migrationsverket (KS 17-563)
Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband med mottagning 
av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra arbetsrutiner.
Ett konsultstöd krävs för att genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid myndighetsutövning 
samt handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från 
Migrationsverket.

Förslag till beslut om att finansiera utredning om myndighetsutövning och ekonomiska transaktioner 
med kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utredning om myndighetsutövning med 155 tkr med 
medel från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet
Yrkanden

Anette Bergdahl (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Anette Bergdahls (S) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen ställer sig bakom att utredningen 
görs samt att kommunstyrelsen vill ha återkoppling avseende resultatet av utredningen

Beslut

Kommunstyrelsen

Sida 3 av 4



Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

1. finansierar utredning om myndighetsutövning med 155 tkr med medel från 
kommunstyrelsens oförutsedda kostnader

2. ställer sig bakom att utredningen görs samt att kommunstyrelsen vill ha 
återkoppling avseende resultatet av utredningen

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning - Myndighetsutövning - (KS 17-563-2)
 §107 KSAU Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar 

från Migrationsverket - (KS 17-563-1)

Expedieras till 

Kommundirektören

Ekonomiavdelningen

Sida 4 av 4



Tjänsteskrivelse 2017-12-29 1 (1)

Dnr: KS 17-563

   

Tjänsteskrivelse - Återrapportering av utredning kring 
rutiner vid myndighetsutövning i samband med 
mottagningar från Migrationsverket

Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband 
med mottagning av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra 
arbetsrutiner. Ett konsultstöd krävs för att genomföra en fördjupad utredning kring 
rutiner vid myndighetsutövning samt handläggning av ekonomiska transaktioner i 
samband med utbetalningar från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017 att finansiera en utredning om 
myndighetsutövning med 155 000 kronor med medel från kommunstyrelsens 
oförutsedda kostnader. Kommunstyrelsen beslutade även att ställa sig bakom att 
utredningen görs samt att styrelsen vill ha återkoppling avseende resultatet av 
utredningen. 

Kommundirektören anlitade PWC för denna utredning och en sammanställd 
utredning har nu inkommit. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Inledning

Lekebergs kommun har initierat en utredning kring rutiner kring 
myndighetsutövning samt handläggning av ekonomiska transaktioner i 
samband med utbetalningar från Migrationsverket. Genom att belysa 
vilka brister som finns kring detta vill kommunen ha en plattform dels 
för ett fortsatt utvecklingsarbete men också för att ta ställning till 
eventuella arbetsrättsliga åtgärder. 

För att belysa handläggningen inom myndighetsutövningen har 
intervjuer genomförts av socialchef, handläggare inom IFO, chef AMI 
samt integrationssamordnare. Dessutom har 10 slumpmässigt utvalda 
akter rörande ensamkommande barn/ungdomar granskats med fokus 
på tydlighet och rättssäkerhet. 

För att belysa intern kontroll vid utbetalningar har intervju genomförts 
med ekonomihandläggare samt att stickprov av utbetalningar gjorda 
under 2016 och 2017 har granskats.

Översiktlig utredning, intern kontroll och dokumentation
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Myndighetsutövning och organisation

Översiktlig utredning, intern kontroll och dokumentation
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Aktgranskning

Med stöd av de 10 akter som slumpmässigt valdes för att belysa 
dokumentationen rörande ensamkommande barn/ungdomar kan följande 
iakttagelser redovisas.

• Brister i de löpande anteckningarna gör att det varit svårt att följa ärendet. 
Det framgår inte tydligt vad har beslutats, vilka kontakter har tagits, vilka 
överväganden har gjort etc. vilket gör att ansvarsfrågor kan vara otydliga.

• Det finns i allmänhet genomförandeplan

• Lagstadgad uppföljning efter 6 månader efter placering har varit genomförd 
enligt granskade akter.

• Enligt granskade akter har utredning inför 18-årsdagen genomförts i 
merparten av ärendena, i två fall är detta inte klarlagt. 

Översiktlig utredning, intern kontroll och dokumentation

4

2017-11-30



PwC

Intervjuer, iakttagelser och rekommendationer

En sammanvägd bild av vad som framkommit under intervjuerna ger följande 
iakttagelser och rekommendationer.

• Vid tiden för den stora ökningen av flyktingmottagandet i kommunen var 
inte den interna organisationen otydlig avseende ansvar.

• Organisationen och arbetet har efter hand stärkt upp.  

• Det finns olika syn på att ansvaret för mottagningen av flyktingar finns på 
två ställen, socialförvaltningen och AMI. Vi menar att detta inte är ett 
egentligt hinder för ett bra mottagande, under förutsättning att 
gränsdragningarna har klarlagts. 

• Arbetet med upprättandet av en gränsdragningslista avseende 
ansvarsfördelning mellan AMI och individ- och familjeomsorgen har 
påbörjats och behöver prioriteras. 

Översiktlig utredning, intern kontroll och dokumentation
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Intervjuer, iakttagelser och rekommendationer, 
forts.

• För att stärka arbetet med mottagande och integration startades under 
hösten 2016 en styrgrupp med bl a ansvariga förvaltningschefer samt 
kommunchef. Detta är bra för att fokusera på ett kommunövergripande 
perspektiv och gemensamt ansvar. 

• En intern utvärdering kring styrgruppens arbete behöver göras som ett 
avstamp för att tydliggöra gruppens arbetsformer, ansvar – frågeställningar 
– mötesfrekvens etc. 

• De tidigare kompetensbristerna kring dokumentation har man arbetat med 
inom AMI med stöd av fortbildning. Det finns fortfarande anledning att 
fortsätta dessa diskussioner och det föreslås att ett internt stöd i 
dokumentationsfrågor ges med hjälp av individ- och familjeomsorgens 
personal.

Översiktlig utredning, intern kontroll och dokumentation
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Intern kontroll 

Översiktlig utredning, intern kontroll och dokumentation
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Utförd test av rutiner

Vi har genom stickprov kontrollerat kommunens rutiner och flöden. 
Kontrollerna har skett både avseende perioden tom maj 2017 samt perioden 
from juni 2017 för att identifiera eventuella brister i respektive process. 

Vår kontroll har bestått av;

• Attesterat underlag från AMI för utbetalning

• Överensstämmelse mellan utbetalningsunderlag och bokfört belopp

• Kontroll av utställning av check avseende belopp och mottagare

• Kontroll av utställning av förladdat kort avseende belopp och mottagare

• Kontroll av utbetalning till bankkonto avseende belopp och 
överensstämmelse mellan bankkontonummer mellan utbetalningsunderlag 
och mottagarkonto.
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Process tom maj 2017

AMI lämnar underlag avseende utbetalning av ”glappetersättning” till 
ekonomiavdelningen baserat på uträkning gjord av AMI.

Om individen som är berättigad ersättning har ett svenskt 
personnummer sker utbetalning till bankkonto. Saknas personnummer 
sker utbetalning kontant. Detta görs via en check som ställs ut från 
ekonomiavdelningen till ansvarig inom AMI. 

Mottagaren av checken distribuerar medlen vidare till den 
ersättningsberättigade individen. Någon kvittens, eller motsvarande, att 
den ersättningsberättigade har erhållit pengarna ingick inte i rutinerna.

Se nästa bild för schematisk beskrivning av processen.
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Process tom maj 2017
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Resultat process tom maj 2017

Sammanlagt har vi testat 31 enskilda beslut under perioden september 2015 till 
maj 2017. Av dessa har vi i noterat; 

• 9 beslut där utställare av betalningsunderlag, beslutsattestant och mottagare 
av check är samma person. Samtliga har gjorts av person A.

• 7 beslut där utställare av betalningsunderlag och mottagare av check är 
samma person. Samtliga har gjorts av person B.

• 2 beslut där utställare av betalningsunderlag och beslutsattestant är samma 
person.

• 1 beslut där beslutsattestant och mottagare av check är samma person. 
Samtliga har gjorts av person C.

• 12 beslut där utställande av betalningsunderlag, bestlutsattest samt 
mottagning av check skett av olika personer för respektive moment.

• I samtliga 31 beslut överensstämmer belopp mellan utbetalningsunderlag, 
utbetalning och bokföring. 

11
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Process from juni 2017

Från och med juni 2017 infördes en ny rutin i de fall där den 
ersättningsberättigade saknar svenskt personnummer.

Utbetalning via check togs bort och ersattes med att den 
ersättningsberättigade kvitterar ut ett så kallat förladdat kort till vilket 
utbetalning görs av ekonomiavdelningen. Vid ny ersättningsutbetalning 
laddas det utkvitterade kortet på nytt.

Se nästa bild för schematisk beskrivning av processen.
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Process from juni 2017
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Resultat process from juni 2017

Sammanlagt har vi testat 10 enskilda beslut under perioden juni 2017 
tom augusti 2017. 

Ersättningsberättigad utan svenskt personnummer

Fem beslut har granskats där utbetalning skett till förladdat kort. Vi har 
i dessa fall konstaterat att en person i flera fall både ställt ut 
betalningsunderlag och attesterat detta. Utbetalning har gjorts till 
förladdat kort och vi har stämt av att kortnummer har attesterats av 
ansvarig från AMI respektive ersättningsberättigad vid utlämning, samt 
att laddning gjorts med korrekt belopp. 

Vi har också konstaterat i de fall där ersättningsmottagare får 
ytterligare utbetalning att detta har skett till det sedan tidigare 
mottagna kortet.

14

2017-11-30Översiktlig utredning, intern kontroll och dokumentation



PwC

Resultat process from juni 2017, forts.

Ersättningsberättigad med svenskt personnummer

Fem beslut har granskats där utbetalning skett till bankkonto. Vi har i 
dessa fall konstaterat att attesterat utbetalningsunderlag finns och att 
korrekt belopp enligt detta har bokförts och betalats till det 
bankkontonummer som anges på utbetalningsunderlaget.

15

2017-11-30Översiktlig utredning, intern kontroll och dokumentation



PwC

Slutsatser och rekommendationer, utbetalningar

Vi har i vår granskning konstaterat att det vid flera fall var en och samma 
person som utförde flera arbetsmoment som enligt vår mening bör utföras av 
olika personer för att säkerställa en god intern kontroll. Detta gäller för hela 
den testade perioden tom maj 2017 och gäller flera attestanter. 

Inga felaktigheter i belopp eller utbetalningar har noterats, men vi identifierar 
flera risker som fanns i processen. Risken har minskat i och med införandet av 
en ny rutin from juni 2017 men vi noterar att det fortsatt finns inbyggda risker i 
nuvarande process.
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Forts, Slutsatser och rekommendationer, 
utbetalningar

Kommunen behöver stärka kontrollen inom följande områden;

- För personer med svenskt personnummer och bankkonto anges manuellt 
bankkontonummer på varje utbetalningsbeslut. I denna rutin finns en risk 
att felaktigt bankkontonummer noteras på utbetalningsbeslutet liksom vid 
registrering för utbetalning i bank och ekonomisystem.

- Rutin finns idag för att ladda kortet med korrekt belopp, men kedjan mellan 
laddning och kvittering av ersättningsberättigad har risker då uttag kan ske 
innan kortet når den ersättningsberättigade. 

- Vår rekommendation för att minska risken för oegentligheter är att det 
förladdade kortet kvitteras till den ersättningsberättigade utan ett 
förladdat belopp. Laddning av kortet bör således göras efter att kortet har 
kvitterats ut av den slutliga mottagaren.
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Protokoll 2018-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §6

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 4



Protokoll 2018-01-08

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-01-08

Datum för överklagan 2018-01-09 till och med 2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 4



Protokoll 2018-01-08

Justerare signatur

§6 - Återrapportering av utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning i samband med mottagningar från 
Migrationsverket (KS 17-563)
Ärendebeskrivning

Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband med 
mottagning av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra arbetsrutiner. Ett 
konsultstöd krävs för att genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning samt handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med 
utbetalningar från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017 att finansiera en utredning om 
myndighetsutövning med 155 000 kronor med medel från kommunstyrelsens oförutsedda 
kostnader. Kommunstyrelsen beslutade även att ställa sig bakom att utredningen görs samt att 
styrelsen vill ha återkoppling avseende resultatet av utredningen.

Kommundirektören anlitade PWC för denna utredning och en sammanställd utredning har nu 
inkommit.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Anette Bergdahl (S) yrkar på följande tillägg:

kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetat med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

kommunstyrelsen

1. kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna

2. kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetet med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

Sida 3 av 4



Protokoll 2018-01-08

Justerare signatur

 

Beslut

 

Beslutsunderlag
 §133 KS Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar från 

Migrationsverket - (KS 17-563-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-563-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-563-5)

Sida 4 av 4



Utvärdering - Samordning av socialtjänsten

§13

KS 15-6

   



Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §34

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)

Page 1 of 4



Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34 - Inriktningsbeslut att samordna socialtjänsten (KS 15-6)
Ärendebeskrivning
I nuläget är socialtjänsten uppdelat på vård- och omsorgsnämnden (VON) som idag organiserar 
Vuxenenheten samt kultur- och bildningsnämnden (KUB) som i dag organiserar barn- och 
familjeenheten. 

PWC har genomfört tre olika utredningar kring nuvarande organisation och konstaterat att det finns 
brister och att en del av dem beror på kommunens organisation med ansvarat uppdelat på två olika 
nämnder.

Fördelarna med en samlad socialtjänst är främst
- en ökad rättssäkerhet
- en bättre helhetssyn
- en bättre arbetsmiljö/attraktiv arbetsgivare

Baserat utredningarna PWC har genomfört har ett förslag tagits fram om att samordna all socialtjänst 
under vård- och omsorgsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. ger nämnderna i uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen att sammanföra socialtjänsten 
under vård- och omsorgsnämnden från och med 1 juli 2016. 
2. ger kommundirektören i uppdrag att genomföra nödvändiga förberedelser för att genomföra en 
omorganisering av socialtjänsten från 1 juli 2016
3. ger kommundirektören i uppdrag att ett år efter omorganisationen genomföra en utvärdering av 
samordningen utifrån bl. a. barnperspektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. ger nämnderna i uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen att sammanföra socialtjänsten 
under vård- och omsorgsnämnden från och med 1 juli 2016. 
2. ger kommundirektören i uppdrag att genomföra nödvändiga förberedelser för att genomföra en 
omorganisering av socialtjänsten från 1 juli 2016
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

3. ger kommundirektören i uppdrag att ett år efter omorganisationen genomföra en utvärdering av 
samordningen utifrån bl. a. barnperspektivet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Omorganisation av socialtjänsten
 Tjänstepersonsförslag för organisering av individ- och familjeomsorg
 Utredning - Org former IFO
 §33 Inriktningsbeslut att samordna socialtjänsten

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Kommundirektören
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Inledning

Vi tackar för möjligheten att få presentera offert när det gäller          
” Utvärdering av ny organisation”.

Vi anger nedan förslag på upplägg utifrån så som vi har uppfattat 
våra inledande diskussioner.  Vi hoppas att erbjudandet ska vara i 
överensstämmelse med de förväntningar ni har på oss och att vårt 
förslag till upplägg motsvarar era behov. 

Vid frågor vänligen kontakta vår kontaktperson för detta anbud 
Lars Näsström.

Med vänlig hälsning

Tobias Bjöörn

Marknadsområdesansvarig, Kommunal sektor PwC

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Org.nr. 556029-6740
Torsgatan 21
113 97 Stockholm
Telefon 010-212 40 00

2017-12-29Offert - Utvärdering av organisation, ifo

Tobias Bjöörn
Kommunal Sektor, PwC
tobias.bjoorn@pwc.com
010–212 61 09 
0709–29 21 41

Lars Näsström
Kommunal Sektor, PwC
lars.nasstrom@pwc.com
010–213 10 60 
0709–29 10 60

mailto:tobias.bjoorn@pwc.com
mailto:lars.nasstrom@se.pwc.com
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Inledning 

Under vintern  2014/15 genomfördes genomlysningar av Barn- och familjeenheten och 
Vuxenenheten i syfte att följa upp att verksamheterna bedriver 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 organisationen.  Ytterligare 
en utredning genomfördes under 2015 i syfte att presentera alternativa 
organisationslösningar för Individ- och familjeomsorgen. Som en följd av presenterat 
beslutsunderlag genomfördes en förändring under 2016 då Barn- och familjeavdelningen 
organisatoriskt överfördes till socialförvaltningen.

Nu efterfrågas en utvärdering av genomförd organisationsförändring med sikte på att 
kartlägga om de effekter som förändringen syftade till har uppnått samt att klarlägga hur 
organisationen ytterligare kan utvecklas.  

Ett särskilt fokus i utvärderingen ska vara på barnperspektivet och hur uppdelningen 
mellan IFO/SON och KUB påverkar barnen. 

Offert - Utvärdering av organisation, ifo 2017-12-29
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Utgångspunkter för en ändamålsenlig och effektiv 
organisation

Valet av organisation ska stödja det 
resultat man vill uppnå samt utvecklas 
utifrån omvärldens krav

• En organisations framgång är 
avhängig flera olika komponenter 
och vi tar vid analysen utgångspunkt 
i fem olika områden. 

• Samtliga är väsentliga vid 
ställningstagande avseende helheten. 

• Medborgarna har alltid en central 
betydelse vid våra bedömningar.

Offert - Utvärdering av organisation, ifo 2017-12-29
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Metod och genomförande

Vi anser att det är viktigt att ha en 
övergripande metodansats som är begriplig, 
lättanvänd och flexibel i genomförandet av 
genomlysningen. I uppdraget ämnar vi 
därför använda oss av metoden, NÖHRA 
samt hämtar stöd ur våra metoder, verktyg 
och egna erfarenheter. 

NÖHRA anger VAD vi behöver göra i 
uppdraget och VARFÖR. Vi är övertygade 
om att denna ansats är väl lämpad för att 
skapa förutsättningarna som behövs för att 
genomföra förändringar i riktning mot vad 
som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. 

Offert - Utvärdering av organisation, ifo 2017-12-29
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Metod och genomförande

Vi föreslår att översynen delas upp i fyra faser. 

Ett startmöte föreslås med representant för uppdragsgivaren 
för att gemensamt fastställa metodik och arbetsformer för 
översynen. Vi identifierar också lämpliga personer för intervjuer 
och eventuella avgränsningar ex. avseende val av 
resultatområden, funktioner, styrdokument mm. 

Som underlag för översynen föreslår vi, utöver 
dokumentstudier, intervjuer med de nyckelpersoner som 
identifierats under startmötet. Här bedömer vi preliminärt att 
ca tio-tolv intervjuer behöver genomföras. Intervjuerna kan 
göras både individuellt och i grupp. 

Intervjuerna kommer att beröra mål, organisering, styrning och 
rapportering samt kommunikation och ekonomi. Fokus 
kommer att variera beroende på respektive intervjupersons 
funktion. Intervjuerna ligger även till grund för förslag om 
eventuella förändringar och förbättringar. 

Som ett kompletterande underlag föreslås en journalgranskning 
med fokus på samverkan med ett barnperspektiv. Med stöd av 
fakta och synpunkter från dokumentstudier och intervjuer sker 
en övergripande analys och bedömning.

Rapportering görs i den form som överenskommes vid 
startmötet. Faktaavstämning sker innan rapporten färdigställs. 

Beroende på vad som framkommer i den övergripande analysen 
kan behov uppstå av fördjupade studier. Beslut om dessa 
insatsers omfattning och inriktning tas i samband med 
avrapporteringen.

Givetvis har vi en fortlöpande kontakt med er och den som ni 
utser bland er för ändamålet.
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PwC

Vårt föreslagna team

Lena arbetar sedan snart tio år tillbaka med bland annat 
rådgivning gällande styrning, ledning och organisation. Hon har 
en bakgrund som chef inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg varför hennes uppdrag många gånger berört 
denna verksamhet. 

Hon har även åtagit sig uppdrag för att nå en effektiv och 
rättssäker verksamhet vilket inneburit utredningar gällande 
Lex-Sarah, revisionsuppdrag men även tidsbestämda uppdrag 
som verksamhetsledare inom barn- och ungdomsvård och 
arbete med försörjningsstöd. Lena har hållit utbildningar 
gällande bland annat  dokumentation
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Lena Brönnert
Projektmedarbetare

Lars Näsström
Projektledare/huvudansvarig konsult

Lars är socionom och har bl.a. arbetat som 
förvaltningschef, enhetschef för bl.a. 
myndighetsutövningen samt som kvalitetsutvecklare och 
utvecklingschef. Lars har en bred erfarenhet från att driva 
utvecklingsfrågor ur ett processinriktat perspektiv. Han 
har varit anställd inom PwC som konsult under drygt tio år 
och arbetat med såväl revision som rådgivning, ofta i rollen 
som projektledare eller uppdragsansvarig. Uppdragen har 
rört bland annat utvärderingar och genomlysningar av 
verksamhet och organisation.

Lars har som ett specialområde frågor som rör samverkan 
samt ledning, styrning, organisation och processer i 
offentlig verksamhet. 

I rollen som projektledare ingår att identifiera uppdraget, 
planera utförande, metoder och tekniker, tidsåtgång, 
bemanning samt rapportering.



PwC

Arvode och villkor, tidsplan

Arvode och villkor

Genomförandet av ett uppdrag enligt förslag beräknas till en kostnad av 152 tkr exklusive 
mervärdesskatt och omkostnader. 

Vår ambition är att vara flexibla och vi kommer att ha en löpande dialog med er om vårt 
arbete, dess omfattning och utförande.

Tidsplan

Ett uppdrag beräknas kunna påbörjas under v 5. En detaljerad tidsplan överenskommes 
med uppdragsgivaren. 
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PwC

Roller och ansvar

PwC ansvarar för leveransen men kommer att vara beroende av samarbete med uppdragsgivaren. Tillgång till 
nyckelpersoner och relevant data är grundläggande för en bra leverans. För att ha en hög effektivitet  är det en 
fördel om uppdragsgivaren utser en kontaktperson för uppdraget.

Uppdragsgivarens ansvar:

• Bistå med efterfrågat material 
och data, samt kunskap om 
organisationen

• Förmedla kontakter och 
säkerställa tillgång till 
nyckelpersoner och personal 
för arbetsmöten

• Boka och iordningsställa 
möteslokaler

• Leda ev styrgruppsmöten och 
vara beslutsfattare

• Intern kommunikation och 
förändringsledning

PwC:s ansvar:

• Uppdragsledning
• Bidrar med struktur, metoder 

och verktyg
• Kunskap och erfarenhet inom 

aktuellt område
• Förbereda och leda planerade 

möten
• Dokumentation av utredning 
• Objektivitet

Gemensamt ansvar

• Följa och hålla 
tidplanen

• Arbeta aktivt för att 
uppnå uppdragets mål 
och syfte
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Tjänsteskrivelse 2018-01-02 1 (1)

Dnr: KS 15-6

   

Tjänsteskrivelse – Utvärdering av samordning av 
socialtjänsten

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade §34/2016 att ge nämnderna i uppdrag att arbeta i 
enlighet med inriktningen att sammanföra socialtjänsten under vård- och 
omsorgsnämnden från och med 1 juli 2016. Kommunstyrelsen uppdrog även till 
kommundirektören att genomföra nödvändiga förberedelser för att genomföra en 
omorganisering av socialtjänsten från 1 juli 2016 samt att efter ett år genomföra en 
utvärdering av samordningen bl.a. utifrån barnperspektivet.  

Kommundirektören har tagit in en offert från PWC gällande 
organisationsutvärdering, daterad 29 december 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. uppdrar till kommundirektören att anta PWC:s offert gällande utvärdering av 
samordningen av socialtjänsten, daterad 29 december 2017.

2. kostnaden på 152 000 kronor exklusive mervärdesskatt och omkostnader tas från 
kommunstyrelsens planeringsreserv.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Protokoll 2018-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §7

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-01-08

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-01-08

Datum för överklagan 2018-01-09 till och med 2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-01-08

Justerare signatur

§7 - Utvärdering - Samordning av socialtjänsten (KS 15-6)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade §34/2016 att ge nämnderna i uppdrag att arbeta i enlighet med 
inriktningen att sammanföra socialtjänsten under vård- och omsorgsnämnden från och med 1 juli 
2016. Kommunstyrelsen uppdrog även till kommundirektören att genomföra nödvändiga 
förberedelser för att genomföra en omorganisering av socialtjänsten från 1 juli 2016 samt att efter 
ett år genomföra en utvärdering av samordningen bl.a. utifrån barnperspektivet. 

Kommundirektören har tagit in en offert från PWC gällande organisationsutvärdering, daterad 29 
december 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. uppdrar till kommundirektören att anta PWC:s offert gällande utvärdering av samordningen 
av socialtjänsten, daterad 29 december 2017.

2. kostnaden på 152 000 kronor exklusive mervärdesskatt och omkostnader tas från 
kommunstyrelsens planeringsreserv.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 §34 Inriktningsbeslut att samordna socialtjänsten - (KS 15-6-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 15-6-8)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 15-6-9)
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