
Protokoll 2016-01-18

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

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §§5-8
Anna Bilock (Ekonomichef) §5
Peter Brändholm (Personalchef) §5
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef) §§9-10
Ellinor Arvidsson (Kommunikatör) §11
Tony Malmberg-Larsson (Integrationssamordnare) §4
Fia Olausson (Vik. kommunikatör) §11
Britt Åhsling (M) (Kommunfullmäktiges ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C) §§2-20 §1 ersätter Pia-Lotta 
Frohman (MP)
Mikael Bergdahl (S) §§2-20 §1 ersätter Michael 
Larsson (S)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Protokollet innehåller paragraferna §§1-20

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-01-18

Datum för överklagan 2016-01-20 till och med 2016-02-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§1 Närvarorätt för kommunfullmäktiges ordförande
§2 Val av justerare
§3 Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
§4 Information med anledning av flyktingsituationen
§5 Månadsuppföljning december 2015
§6 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll
§7 Svar på revisionsrapport om intern kontroll
§8 Kommunstyrelsens delegationsordning 2016
§9 Markförvärv av del av Berga 5:1 i Lekebergs kommun
§10 Åtgärdsvalstudie för busshållsplatser längs E18 sträckan Örebro-Karlskoga
§11 Riktlinjer för sociala medier

§12 Äskande från kultur- och bildningsnämnden om medel för gymnasieprogram med 
inriktning på språkintroduktion

§13 Klimatanpassningsplan
§14 Handlingsplan för POSOM-gruppen
§15 Projekt Lekebergsskolorna, skolorganisationen i Lekebergs kommun
§16 Styrgrupp för nytt särskilt boende för äldre (SÄBO)
§17 Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest
§18 Redovisning av inkomna synpunkter, 16 december - 12 januari
§19 Meddelanden
§20 Anmälan av delegationsbeslut, 11 december - 12 januari
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§1- Närvarorätt för kommunfullmäktiges ordförande
Beslut
Kommunfullmäktiges ordförande, Britt Åhsling (M), ges närvarorätt till dagens sammanträde enligt 
Kommunallagen 6 kap. § 19.

Paragrafen är justerad
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§2- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker på sekreterarens rum den 20 januari kl. 08.00.

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

Paragrafen är justerad

Page 6 of 307



Protokoll 2016-01-18
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§3- Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Här ges information till kommunstyrelsen från representanter för de olika nämnerna, bolagen och 
kommunalförbundet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4 - Information med anledning av flyktingsituationen (KS 15-
715)
Ärendebeskrivning
Kommundirektören och integrationsstrategen ger den senaste informationen angående 
flyktingsituationen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5 - Månadsuppföljning december 2015 (KS 16-7)
Ärendebeskrivning
I januari kan inga siffror lämnas från ekonomiavdelningen eftersom de arbetar med bokslutet. Likaså 
för den administrativa avdelningens redovisning av tillgänglighet och befolkning.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2015 att uppdrar till personalchefen att till nästa 
redovisning ta fram en jämförelse med Sydnärke kommunernas sjukfrånvaro på förvaltningsnivå 
samt om möjligt en jämförelse med riket i sin helhet. Personalchefen har inte fått in alla siffror till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde, siffrorna kommer att presenteras till 
kommunstyrelsens sammanträde som beslutat.

Personalchefen informerade sjukfrånvaron i Lekebergs kommun i jämförelse med de övriga Sydnärke 
kommunerna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §2 Månadsuppföljning december 2015 - (KS 16-7-1)
 Sjulkfrånvaro sydnärke 160118 - (27163)

Paragrafen är justerad
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§6 - Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll (KS 
15-272)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2015 att uppdra till kultur- och bildningsnämnden och vård- 
och omsorgsnämnden att innan sommaren redovisa åtgärder och rutiner för intern kontroll samt 
nämndens intern kontrollplan för 2015 till kommunstyrelsen. Styrelsen gav också kommundirektören 
i uppdrag att se över arbetet med intern kontroll. 

Vård- och omsorgsnämnden och kultur- och bildningsnämnden har återrapporterat uppdraget från 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen saknar fortfarande en beskrivning från vård- och omsorgsnämnden över rutiner 
kring intern kontroll.

Under hösten har ett arbete genomförts på kommunstyrelseförvaltningen på uppdrag av 
kommundirektören kring intern kontroll och nya mallar och förtydligade rutiner har tagit fram för 
kommunen. Inför uppföljningen av 2015 har tydliga direktiv gått ut till samtliga nämnder kring hur 
den ska ske och rapporteras. Lika har skett kring arbetet med en plan för 2016. Genom detta är 
förhoppningen att de brister som funnits åtgärdats.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner
1. återrapporteringen från nämnderna, 
2. återrapporteringen från kommundirektören.
3. uppmanar nämnderna att hålla de återrapporteringstider som beslutats, om nämnderna inte har 
möjlighet att återrapportera i tid ska kommunstyrelsen informeras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner
1. återrapporteringen från nämnderna, 
2. återrapporteringen från kommundirektören.
3. uppmanar nämnderna att hålla de återrapporteringstider som beslutats, om nämnderna inte har 
möjlighet att återrapportera i tid ska kommunstyrelsen informeras.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - uppföljning av intern kontroll i Lekebergs kommun - (KS 15-272-18)
 VON § 85/2015 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll samt nämndens intern 

kontrollplan 2015 till kommunstyrelsen - (KS 15-272-14)
 Yttrande från kultur- och bildningsnämnden angående redovisning av åtgärder och rutiner 

för intern kontroll - (KS 15-272-16)
 KUB § 146/2015 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll - (KS 15-272-15)
 §74 Internkontroll - (KS 15-272-7)
 §3 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll - (KS 15-272-17)

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§7 - Svar på revisionsrapport om intern kontroll (KS 15-747)
Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av kommunen 
intern kontroll arbete. Det har tidigare genomförts två granskningar av intern kontrollen, 2010 och 
2011, som båda visade på brister i hur kommunen arbetar med intern kontroll. 

Granskningen har haft som mål att granska vilka åtgärder som kommunstyrelsen och nämnderna 
vidtagit avseende arbetet med intern kontroll. 

Slutsatsen i av granskningen är att kommunen fortfarande har brister, dom största är 
- Internkontrollplaner saknas eller antas sent
- Rutiner för återrapportering av kontrollerna saknas eller följs ej

Revisionen önskar svar från kommunens nämnder och styrelser senast i mars 2016.

Kommunstyrelseförvaltingen har arbetat fram ett förslag till yttrande på rapporten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet på revsionsrapporten kring intern kontroll i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet på revsionsrapporten kring intern kontroll i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport kring intern kontroll - (KS 15-747-3)
 Revisionsrapport - Uppföljning intern kontroll - (KS 15-747-1)
 Yttrande på granskning - (KS 15-747-4)
 §4 Svar på revisionsrapport om intern kontroll - (KS 15-747-2)
 Yttrande - svar på revisionsrapport om intern kontroll - (KS 15-747-5)

Expedieras till 
PwC

Paragrafen är justerad
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§8 - Kommunstyrelsens delegationsordning 2016 (KS 15-722)
Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum anges i 
delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 - 38 §§ är aktuell. Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på delegationsordning för 2016. Dom 
ändringar som är gjorda jämfört med 2015 är markerade i rött.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning 2016 - (KS 15-722-2)
 §5 Kommunstyrelsens delegationsordning 2016 - (KS 15-722-1)

Expedieras till 
Adminsitrativa avdelningen

Samtliga avdelningschefer inom kommunstyrelseförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§9 - Markförvärv av del av Berga 5:1 i Lekebergs kommun (KS 15-
582)
Ärendebeskrivning
I syfte att erhålla mark för industrietablering i anslutning till befintligt industriområde vid Vallgatans 
N del i Fjugesta avser kommunen genom en bytesaffär förvärva del av fastigheten Berga 5:1 mot 
avyttrande av del av Fjugesta 6:3.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genom en bytesaffär förvärva del av fastigheten Berga 5:1 mot 
avyttrande av del av Fjugesta 6:3.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att en beslutspunkt läggs där det förtydligas att fastigheterna som byts 
har samma värde.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i 
enlighet med förslag tiill beslut.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat enligt yrkandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. genom en bytesaffär förvärva del av fastigheten Berga 5:1 mot avyttrande av del av Fjugesta 6:3

2. fastigheterna som byts har samma värde.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. genom en bytesaffär förvärva del av fastigheten Berga 5:1 mot avyttrande av del av Fjugesta 6:3

2. fastigheterna som byts har samma värde.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Markförvärv del av berga 5:1 - (KS 15-582-5)
 Värdebedömning - Fjugesta 6:3 del av - (KS 15-582-3)
 Värdebedömning - Berga 5:1 del av - (KS 15-582-2)
 Missiv - Brev angående värdebedömningar av Fjugesta 6:3 och del av Berga 5:1 - (KS 15-582-

1)
 §8 Markförvärv av del av Berga 5:1 i Lekebergs kommun - (KS 15-582-4)

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§10 - Åtgärdsvalstudie för busshållsplatser längs E18 sträckan 
Örebro-Karlskoga (KS 15-795)
Ärendebeskrivning
Efter att några busshållplatser, bl a "Lekebergsvägen" i Lekebergs kommun, stängdes av 
trafiksäkerhetsskäl i december 2014 tog Karlskoga kommun initiativ till ett arbete syftande till att få 
bättre underlag för hur hållplatsinfrastrukturen kan utformas för att erhålla tillräcklig trafiksäkerhet.
Åtgärdsvalsstudien är nu genomförd och där föreslås att tre hållplatser avvecklas. En av dessa ligger i 
Lekebergs kommun. De tre huvudparterna; Trafikverket, Karlskoga kommun och Lekebergs kommun, 
har nu att ta ställning till om man är beredd att ställa sig bakom den inriktning och de åtgärder som 
förordas i åtgärdsvalsstudien.
Rekommendation är att Lekebergs kommun ställer sig bakom innehållet i åtgärdsvalsstudien.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom innehållet i åtgärdsvalsstudien för Busslinje 500 (busshållplatser 
längs sträckan) Örebro-Karlskoga, väg E18, Örebro län.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom innehållet i åtgärdsvalsstudien för Busslinje 500 (busshållplatser 
längs sträckan) Örebro-Karlskoga, väg E18, Örebro län.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Åtgärdsvalstudie för busshållsplatser längs E18 sträckan Örebro-Karlskoga - 

(KS 15-795-4)
 Följebrev till åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18 sträckan Örebro-Karlskoga - (KS 

15-795-2)
 Åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18 - (KS 15-795-2.2)
 Bilaga 1 till åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18 - (KS 15-795-2.3)
 Bilaga 2 till åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18 - (KS 15-795-2.4)
 Karta till åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18 - (KS 15-795-2.5)
 Karlskoga KS §299/2015 Åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18 - (KS 15-795-2.6)
 Tjänsteskrivelse om åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18 - (KS 15-795-2.1)
 §9 Åtgärdsvalstudie för busshållsplatser längs E18 sträckan Örebro-Karlskoga - (KS 15-795-3)

Expedieras till 
Trafikverket

Region Örebro län
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Teknik- och serviceavdelningen

Karlskoga kommun

Paragrafen är justerad
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§11 - Riktlinjer för sociala medier (KS 15-734)
Ärendebeskrivning
Intresset för att använda sociala medier inom kommunens verksamheter har ökat. Det finns ett 
växande behov av att finnas i de sociala medierna för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna nå fram 
och skapa dialog. Med en ökad efterfrågan följer också större krav på hur kommunens riktlinjer är 
utformade. För att förtydliga verksamheternas möjligheter och skyldigheter när det kommer till 
användandet av sociala medier behövdes en revidering av riktlinjerna som antogs 2014. 

De reviderade riktlinjerna ska ge chefer och medarbetare i Lekebergs kommun en tydlig vägledning 
och uppmuntran i användningen av sociala medier på ett sätt som är förenligt med kommunens 
policydokument och gällande lagstiftning.

Riktlinjerna är framtagna för att följa de direktiv som finns inom området och baseras på E-
delegationens riktlinjer Myndigheters användning av sociala medier.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för sociala medier.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till riktlinjen med ändringsyrkandet att meningen Ett tips är att inte 
publicera mer än ett inlägg om dagen under rubriken 5.1 stryks.

Propositionsordning

Ordförande ställde förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) ändringsyrkande och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för sociala medier med förändningen att  meningen Ett tips är att 
inte publicera mer än ett inlägg om dagen under rubriken 5.1 stryks.

Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för sociala medier med förändningen att  meningen Ett tips är att 
inte publicera mer än ett inlägg om dagen under rubriken 5.1 stryks.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Riktlinjer för sociala medier - (KS 15-734-2)
 Riktlinjer för sociala medier - (25384)
 §10 Riktlinjer för sociala medier - (KS 15-734-1)

Expedieras till 
Administrativa avdelningen

Samtliga förvaltningschefer

Paragrafen är justerad
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§12 - Äskande från kultur- och bildningsnämnden om medel för 
gymnasieprogram med inriktning på språkintroduktion (KS 15-
805)
Ärendebeskrivning
Utifrån ett ökat mottagande av ensamkommande barn har behov av att utöka
gymnasieprogrammets introduktionsprogram med en ny inriktning "Språkintroduktion" för de 
nyanlända eleverna uppstått. Lekebergs kommuns avtal med Sydnärkes utbildningsförbund och 
Örebro kommun innefattar inte denna inriktning. Det är dessutom kö för att få plats hos dem, utifrån 
deras egen mottagning av nyanlända elever. Kultur- och bildningsnämnden är i ett brådskande behov 
av att starta en språkintroduktion för att tillgodose de lagstadgade krav som finns och för att 
tillgodose dessa elevers behov.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tilldelar kultur- och bildningsnämnden 700 000 kronor från det specialdestinerade 
statsbidrag som Lekebergs kommun erhållit avseende flyktingmottagande till de ökade kostnader 
som uppstår vid uppstart av "Språkintroduktionen".

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att kommunstyrelsen även ska ska delegera till förvaltningschefen för 
kultur- och bildningsnämnden att teckna avtal för hyra av externa lokaler för verksamhet inom 
Språkintroduktionen.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
förslag till beslut.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsförslag och fann att kommunstyrelsen 
beslutat enligt yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen
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1. tilldelar kultur- och bildningsnämnden 700 000 kronor från det specialdestinerade statsbidrag som 
Lekebergs kommun erhållit avseende flyktingmottagande till de ökade kostnader som uppstår vid 
uppstart av "Språkintroduktionen".

2. delegerar till förvaltningschefen för kultur- och bildningsnämnden att teckna avtal för hyra av 
externa lokaler för verksamhet inom Språkintroduktionen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gymnasieprogram med inrikting språkintroduktion - (KS 15-805-3)
 KUB § 138/2015 Gymnasieprogram med inriktning språkintroduktion - (KS 15-805-1)
 KUB Tjänsteskrivelse - Gymnasieprogram med inriktning språkintroduktion - (KS 15-805-4)
 §11 Äskande från kultur- och bildningsnämnden om medel för gymnasieprogram med 

inriktning på språkintroduktion - (KS 15-805-2)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§13 - Klimatanpassningsplan (KS 14-509)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2015 att ge Sydnärkes miljöförvaltning i uppdrag att ta fram 
en klimatanpassningsplan.

Sydnärkes miljönämnd beslutade den 23 november 2015:
Att meddela kommunstyrelsen i Lekebergs kommun att Sydnärkes miljönämnd saknar resurser för 
att ta fram et klimatanpassningsplan för kommunen. Miljönämnden förordar att en plan tas fram i 
samarbete med andra kommuner i Sydnärke. 
Att kommunstyrelsen för en dialog med Sydnärkes miljöförvaltning angående finansiering av nya 
önskade projekt som miljöförvaltningen ska verkställa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att en gemensam 
klimatanpassningsplan tas fram i samarbete med andra kommuner i Sydnärke kommunerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att beslutsformuleringen ska ändras till Kommunstyrelsen uppdrar till 
kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i samverkan med andra 
kommuner i Sydnärke.

Propositionsordning

Ordförande ställde förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i 
samverkan med andra kommuner i Sydnärke.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i 
samverkan med andra kommuner i Sydnärke.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Klimatanpassningsplan - (KS 14-509-17)
 § 57 Sydnärkes miljönämnd Beslut om lokal klimatanpassningsplan - (KS 14-509-15)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Tjänsteskrivelse om lokal klimatanpassningsplan - (KS 14-509-15.1)
 §66 Remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län - (KS 14-509-6)
 §12 Klimatanpassningsplan - (KS 14-509-16)

Expedieras till 
Kommundirektören

Sydnärkes miljönämnd

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§14 - Handlingsplan för POSOM-gruppen (KS 14-582)
Ärendebeskrivning
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer, stora olyckor och 
katastrofer. POSOM-verksamheten är en extra resurs i kommunen vid omfattande/traumatiska 
händelser då kommunens ordinarie organisation inte räcker till. POSOM består av en ledningsgrupp 
och en stödgrupp. Syftet med POSOM är att snabbt kunna organisera och leda ett första psykiskt och 
socialt omhändertagande av de människor som på något sätt drabbats av en omfattande/traumatisk 
händelse och som är oskadade eller lätt skadade.

POSOM Ledningsgrupp beslutade den 7 december 2015 att anta handlingsplan för POSOM-gruppen 
och skicka handlingsplanen till kommunstyrelsen för antagande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för POSOM-gruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för POSOM-gruppen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för POSOM-gruppen i Lekebergs kommun - (KS 14-582-2)
 §13 Handlingsplan för POSOM-gruppen - (KS 14-582-1)

Expedieras till 
POSOM-gruppen

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-01-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§15 - Projekt Lekebergsskolorna, skolorganisationen i Lekebergs 
kommun (KS 15-780)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2008 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att hålla i 
planeringen av de åtgärder som bör vidtas vid Lekebergsskolan. Under hösten 2015 presenterade 
projektledare, Anna-Karin Mangsbo, en utredning av det kort- och långsiktiga lokalbehovet för 
förskolor och skolor i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. tar ett inriktningsbeslut om ny/ombyggnation av skollokaler i Fjugesta 
2. ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad 
av maximalt 2 miljoner kronor vilket avräknas på byggkostnaden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att det i punkt ett ska ändras till förskole- och skollokaler samt att en 
tredje beslutspunkt ska skrivas till beslutet där det ska stå att LEKO ska återrapportera till 
kommunstyrelsen senast 30 april 2016.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp beslutspunkt ett i förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) 
ändringsyrkande och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan 
Södermans (M) ändringsyrkande.

Ordförande tog därefter upp beslutspunkt två i förslag till beslut och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat i enlighet med förslag till beslut.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat enligt yrkandet.

Kommunstyrelsens arbetutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. tar ett inriktningsbeslut om ny/ombyggnation av förskole- skollokaler i Fjugesta 
2. ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad 
av maximalt 2 miljoner kronor vilket avräknas på byggkostnaden
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

3. uppdrar till LEKO att åtterrapportera till kommunstyrelsen senast 30 april 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. tar ett inriktningsbeslut om ny/ombyggnation av förskole- skollokaler i Fjugesta 
2. ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad 
av maximalt 2 miljoner kronor vilket avräknas på byggkostnaden

3. uppdrar till LEKO att åtterrapportera till kommunstyrelsen senast 30 april 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Projekt Lekebergsskolorna - (KS 15-780-5)
 Utredning av det kort- och långsiktiga lokalbehovet för förskolor och skolor i Lekebergs 

kommun - (KS 15-780-1)
 KS §77/2008 Planering av åtgärder vid Lekebergsskolan - (KS 15-780-2)
 KS §20/2010 Projekt Lekebergsskolan (planering av åtgärder vid Lekebergsskolan) - (KS 15-

780-3)
 §14 Projekt Lekebergsskolorna, skolorganisationen i Lekebergs kommun - (KS 15-780-4)

Expedieras till 
Lekebergs kommunfastigheter (LEKO)

Ekonomiavdelningen

Projektledaren

Förvaltningschef för kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§16 - Styrgrupp för nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) (KS 14-
663)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2015:
1. Ta ett inriktningsbeslut om att bygga ett särskilt boende med 24 platser
2. ger LEKO i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad av maximalt 2 miljoner kronor 
vilket avräknas på byggkostnaden
3. utser kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i vård- och omsorgsnämnden till politiskt 
styrgrupp för projektet
4. ger kommundirektören i uppdrag att utse projektledare samt projektledningsgrupp.

Styrgruppen för projektet Lekebergsskolan (KS 15-780) består av ledamöterna från 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt kultur- och bildningsnämndens presidium. För att arbeta på 
ett likartat sätt med projekt bör även styrgruppen för det nya särskilda boendet (SÄBO) utformas på 
samma sätt men med vård- och omsorgsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. Utser kommunstyrelsens arbetsutskott samt vård- och omsorgsnämndens presidium till styrgrupp 
för projektet för nytt särskilt boende (SÄBO).
2. Upphäver punkt 3 i kommunstyrelsens beslut §102/2015.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att beslutspunkt ett ändras till att 1. utser kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet för nytt 
särskilt boende (SÄBO).

Propositionsordning

Ordförande tog först upp beslutspunkt ett i förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) 
ändringsyrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Håkan Södermans (M) 
ändringsyrkande.

Ordförande tog därefter upp beslutspunkt två i förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med förslag till beslut.

Page 27 of 307



Protokoll 2016-01-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. Utser kommunstyrelsens arbetsutskott samt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till 
styrgrupp för projektet för nytt särskilt boende (SÄBO).
2. Upphäver punkt 3 i kommunstyrelsens beslut §102/2015.

Beslutsunderlag
 §15 Styrgrupp för nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) - (KS 14-663-25)
 Tjänsteskrivelse - Nytt särskilt boende - (KS 14-663-26)

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden

Projektledaren

Förvaltningschefen för vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§17 - Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest (KS 16-6)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2014 att som ombud för Kommuninvest utse 
Wendla Thorstensson (C) till ordinarie ombud och Kjell Edlund (S) till ersättare. 

Wendla Thorstensson (C) och Kjell Edlund (S) har inkommit med en begäran om avsägelse från 
uppdraget under år 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Kjell Edlunds (S) avsägelser och utser 
Håkan Söderman (M) till ordinarie ombud och Anette Andersson (S) till ersättare i Kommuninvest 
under år 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Kjell Edlunds (S) avsägelser och utser 
Håkan Söderman (M) till ordinarie ombud och Anette Andersson (S) till ersättare i Kommuninvest 
under år 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ombud till Kommuninvest - (KS 16-6-2)
 §16 Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest - (KS 16-6-1)

Expedieras till 
Kommuninvest

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§18 - Redovisning av inkomna synpunkter, 16 december - 12 
januari (KS 16-14)
Ärendebeskrivning
Tio synpunkter har inkommit till kommunstyrelsen under perioden 16 december – 12 januari. En av 
synpunkterna har varit anonym och därför inte kunnat besvaras. En synpunkt har innehållit beröm 
för uppfyllelse av en tidigare lämnad synpunkt. En synpunkt är obesvarad trots att kontaktuppgifter 
finns. Sex synpunkter är besvarade.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av inkomna synpunkter, 16 december - 12 januari - (KS 16-14-

15)
 Redovisning av synpunkter 16 dec - 12 januari - (KS 16-14-16)
 Synpunkt om avloppsanläggningen vid ungdomsgården i Vekhyttan - (KS 16-14-6)
 Svar på synpunkt om avloppsanläggning i Vekhyttan - (KS 16-14-7)
 Komplettering av svar på synpunkt om avloppsanläggning i Vekhyttan - (KS 16-14-8)
 Bekräftelse på anmälan av avloppsanläggning i Vekhyttan - (KS 16-14-9)
 Svar från Sydnärkes miljöförvaltning angående synpunkt på avloppsanläggning i Vekhyttan - 

(KS 16-14-10)
 Synpunkter om hastigheten på Korsgatan i Lanna - (KS 16-14-1)
 Synpunkter på nedsläckt motionsspår i Fjugesta - (KS 16-14-12)
 Synpunkter på störande trafik nattetid - (KS 16-14-11)
 Synpunkter på belysning och plogning av stig vid vattenparken - (KS 16-14-2)
 Synpunkt med svar om solenergi i Lekebergs kommun - (KS 16-14-3)
 Synpunkter med svar på plogning av Lanna badgruva - (KS 16-14-5)
 Synpunkter och svar om Hälsans stig i Fjugesta - (KS 16-14-4)
 Svar på synpunkt om belysningen i Bergaspåret - (KS 16-14-14)
 Synpunkter med beröm för plogning vid vattenparken - (KS 16-14-13)

Paragrafen är justerad
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§19- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden och inkomna handlingar till kommunstyrelsen.

Anmälningar
 Protokoll från Regionala samverkansråd 11 december 2015 – ( )

 Kultur- och bildningsnämndens MER-plan 2016 med plan för 2017-2018 – ( KS 15-713-9)

 Bilaga 1 till kultur- och bildningsnämndens MER-plan för 2016 – ( KS 15-713-7)

 Bilaga 2 till kultur- och bildningsnämndens MER-plan för 2016 – ( KS 15-713-8)

 Kultur- och bildningsnämndens interna kontrollplan för 2016 – ( KS 15-719-3)

 KUB § 147/2015 Intern kontrollplan för 2016 – ( KS 15-719-4)

 Intern kontrollplan 2016 för Vård- och omsorgsnämnden – ( KS 15-719-5)

 VON §86/2015 Intern kontrollplan för 2016 – ( KS 15-719-6)

 Information om att LOVA-bidraget (Lokala Vattenvårdsprojekt) kommer  även att finnas 2016 
– ( )

 Syd IT §28/2015 Intern kontrollplan 2016 – ( KS 15-719-10)

 Sydnärkes IT - Intern kontrollplan 2016 – ( KS 15-719-11)

 Öppna jämförelser - Energi och klimat 2015 – ( KS 15-797-3)

 Följebrev till öppna jämförelser Energi och klimat 2015 - Byggnader och transporter i 
kommuner och landsting – ( KS 15-797-2)

 §6 Remiss - Hantering av explosiva varor – ( KS 15-766-7)

 §7 Remiss - Föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 562 genom Lanna – ( KS 15-818-2)

 Yttrande - Lokala föreskrifter om hasntighetsbegränsning på väg 562 genom Lanna – ( KS 15-
818-3)

 §17 Remiss - Förlängning av nätkoncession L94624 – ( KS 15-813-4)

 §18 Remiss - Förlängning av nätkoncession L94625 – ( KS 15-789-6)

Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§20 - Anmälan av delegationsbeslut, 11 december - 12 januari (KS 
16-16)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndernas vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av 
ärenden. Beslut som har fattats enligt detta ska anmälas till nämnden. Delegeringsbeslut ses rättsligt 
sett som beslut på nämndens vägnar och är därför överklagbara.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - anmälan av delegationsbeslut, 11 december - 12 januari - (KS 16-16-1)

Paragrafen är justerad
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Närvarorätt för kommunfullmäktiges ordförande

§1
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Val av justerare

§2
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Information från nämnder, bolag och kommunalförbund

§3
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Information med anledning av flyktingsituationen

§4

KS 15-715
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Månadsuppföljning december 2015

§5

KS 16-7
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

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

Protokollet innehåller paragraferna §2

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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§2 - Månadsuppföljning december 2015 (KS 16-7)
Ärendebeskrivning
I januari kan inga siffror lämnas från ekonomiavdelningen eftersom de arbetar med 
årsredovisningen. Likaså för den administrativa avdelningens redovisning av tillgänglighet och 
befolkning.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2015 att uppdrar till personalchefen att till nästa 
redovisning ta fram en jämförelse med Sydnärke kommunernas sjukfrånvaro på förvaltningsnivå 
samt om möjligt en jämförelse med riket i sin helhet. Personalchefen har inte fått in alla siffror till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde, siffrorna kommer att presenteras till 
kommunstyrelsens sammanträde som beslutat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Redovisning av sjukfrånvaro 
Sydnärke
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro januari-oktober
Sydnärke

  2015

Lekebergs kommun 7,40 %

Laxå kommun 9,27 %

Kumla kommun 8,33 %

Askersunds kommun 6,82 %

Hallsbergs kommun --
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro januari-oktober
Lekebergs kommun

  2015

Kommunstyrelseförv 5,68 %
Kultur- och 
bildningsförv 6,06 %

Vård- och omsorgsförv 9,96 %
Sydnärkes IT-
förvaltning 3,05 %

Lekebergs kommun 7,40 %
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro januari-oktober
Laxå kommun

  2015

Kommunstyrelseförv 8,72 %

BUN 7,94 %

SON 9,94 %

Laxå kommun 9,27 %
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro januari-oktober
Kumla kommun

  2015

KLK 6,66 %

SBF 6,50 %

KoF 8,05 %

FLL 8,25 %

SOC 9,46 % 

Kumla kommun 8,33 %
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Sjukfrånvaro januari-oktober
Askersunds kommun
  2015

SOC 7,80 %

KoF 1,62 %

Tekniska 8,66 %

?

Askersunds kommun 6,82 %
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Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll

§6

KS 15-272
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 1 (1)

Dnr: KS 15-272

Tjänsteskrivelse - uppföljning av intern kontroll i 
Lekebergs kommun 
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2015 att uppdra till kultur- och 
bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att innan sommaren redovisa 
åtgärder och rutiner för intern kontroll samt nämndens intern kontrollplan för 2015 
till kommunstyrelsen. Styrelsen gav också kommundirektören i uppdrag att se över 
arbetet med intern kontroll. 

Vård- och omsorgsnämnden och kultur- och bildningsnämnden har återrapporterat 
uppdraget från kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen saknar fortfarande en beskrivning från vård- och omsorgsnämnden 
över rutiner kring intern kontroll.

Under hösten har ett arbete genomförts på kommunstyrelseförvaltningen på 
uppdrag av kommundirektören kring intern kontroll och nya mallar och förtydligade 
rutiner har tagit fram för kommunen. Inför uppföljningen av 2015 har tydliga direktiv 
gått ut till samtliga nämnder kring hur den ska ske och rapporteras. Lika har skett 
kring arbetet med en plan för 2016. Genom detta är förhoppningen att de brister 
som funnits åtgärdats.       

Genomsyrande perspektiv
Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö 
och hållbarhet, mångfald och integration. 

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner
1. återrapporteringen från nämnderna, 
2. återrapporteringen från kommundirektören.
3. uppmanar nämnderna att hålla de återrapporteringstider som beslutats, om 
nämnderna inte har möjlighet att återrapportera i tid ska kommunstyrelsen 
informeras. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Protokoll 2015-12-14

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-16:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §85

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Barbro Göransson (C) (ersättare)
Lennart M Pettersson (S) (ersättare)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-12-14

Datum för överklagan 2015-12-16 till och med 2016-01-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§85 - Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll samt 
nämndens intern kontrollplan 2015 till Kommunstyrelsen (VON 
15-124)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-14 § 74 att ge Vård och omsorgsnämnden i uppdrag att innan 
sommaren redovisa åtgärder och
rutiner för intern kontroll samt nämndens intern kontrollplan för 2015 till Kommunstyrelsen.
Enligt det av fullmäktige antagna ”Reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet” ska 
nämnderna senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs föranstalta om 
sådana.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande svar till Kommunstyrelsen: 
Nämnden anser att det inte finns något att kommentera eftersom nämnden redan har antagit en 
intern kontrollplan för 2015. Inför 2016 kommer nämnden att ta fram en ny och förbättrad intern 
kontrollplan för att säkerställa den interna kontrollen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande svar till Kommunstyrelsen: 
Nämnden anser att det inte finns något att kommentera eftersom nämnden redan har antagit en 
intern kontrollplan för 2015. Inför 2016 kommer nämnden att ta fram en ny och förbättrad intern 
kontrollplan för att säkerställa den interna kontrollen.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande svar till Kommunstyrelsen: 
Nämnden anser att det inte finns något att kommentera eftersom nämnden redan har antagit en 
intern kontrollplan för 2015. Inför 2016 kommer nämnden att ta fram en ny och förbättrad intern 
kontrollplan för att säkerställa den interna kontrollen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag att redovisa åtgärder och rutiner för intern kontroll till 

Kommunstyrelsen
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Protokoll 2015-12-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 §74 Internkontroll - uppdrag att redovisa åtgärder och rutiner för intern kontroll från 
Kommunstyrelsen

 §87 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll samt nämndens intern 
kontrollplan 2015 till Kommunstyrelsen

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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2015-12-18 1 (1)

Dnr: KUB 15-
26

Svar till kommunstyrelsen – Redovisning av åtgärder 
och rutiner för intern kontroll
Kultur- och bildningsnämnden har inte haft en tillfredsställande intern kontroll. Den 
interna kontrollen har grundat sig på en årsplan för uppföljning av verksamhet och 
ekonomi. Som en åtgärd upprättade därför kultur- och bildningsnämnden under 
2015 en intern kontrollplan, enligt samma modell som kommunstyrelsen.

Inför 2016 har en ny intern kontrollplan tagits fram. I den finns de två 
kommungemensamma rutinerna kring rapportering av sjukfrånvaro samt betalning 
av fakturor innan förfallodag med samt ytterligare sju rutiner som är knutna till 
verksamheten. 

En viktig del i arbetet med den interna kontrollen är att se till att det finns en god 
organisation för genomförandet. Primärt handlar det om att medvetandegöra denna 
hos såväl ledningsgrupp och övriga tjänstemän som hos nämndledamöter. Som ett 
kontrollmoment i internkontrollplanen för 2016 kommer därför anställda chefer att 
få en introduktion om vad intern kontroll innebär.

Kultur- och bildningsnämnden har under 2015 påbörjat en förändringsprocess kring 
det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete är ett led i att forma struktur, 
tydlighet och kontinuitet för att planera, genomföra, följa upp/utvärdera, analysera 
och justera/åtgärda i verksamheterna samt dokumentera och kommunicera detta på 
alla nivåer.

LEKEBERGS KOMMUN

Håkan Söderman
Kultur- och bildningsnämndens ordförande
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Protokoll 2015-12-16

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-17:10 Multen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §146

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Brian Jensen

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Pia-Lotta Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Andersson (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Berth Karlsson (S) ersätter Anna Wiktorsson (S)
Brian Jensen (S) ersätter Fredrik Steckl (SD)
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Protokoll 2015-12-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-12-16

Datum för överklagan 2015-12-18 till och med 2016-01-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2015-12-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§146 - Uppdrag att redovisa åtgärder och rutiner för intern 
kontroll (KUB 15-26)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 14 april 2015 kultur- och bildningsnämnden i uppdrag att redovisa åtgärder 
och rutiner för intern kontroll samt nämndens interna kontrollplan för 2015. Då ingen ordentlig 
intern kontrollplan fanns lades fokus på att ta fram en sådan för 2015. De tidigare rutinerna för 
intern kontroll för kultur- och bildningsnämnden var formade i en årsplan för uppföljning av 
verksamhet och ekonomi. Kultur- och bildningsförvaltningen har under andra halvan av 2015 
påbörjat en förändringsprocess gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Inför 2016 har kultur- och 
bildningsnämnden upprättat en ny intern kontrollplan.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. antar svar gällande redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll
2. överlämnar svaret till kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. antar svar gällande redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll
2. överlämnar svaret till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KS - §74 Internkontroll
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll
 Svar till kommunstyrelsen - Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Protokoll 2015-04-14

Kommunstyrelsen

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:16:00
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP), Jäv §83
Pia-Lotta Frohman (MP)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Pelle Widlund (M), ersättare
Mikael Bergdahl (S), ersättare
Kerstin Leijonborg (FL), ersättare

Amanda Höjer (C), Jäv §83

Övriga

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-04-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-04-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-04-14

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-04-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 74 - Internkontroll (KS 15-272)

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

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

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

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. ger kultur- och bildningsnämnden i uppdrag att innan sommaren redovisa åtgärder och 
rutiner för intern kontroll samt nämndens intern kontrollplan för 2015 till kommunstyrelsen.
2. ger vård och omsorgsnämnden i uppdrag att innan sommaren redovisa åtgärder och 
rutiner för intern kontroll samt nämndens intern kontrollplan för 2015 till kommunstyrelsen
3. ger kommundirektören I uppdrag att se över intern kontrollen för hela kommunen och 
redovisa detta till kommunstyrelsen innan sommaren.
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Protokoll 2015-04-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Kommundirektören

Beslutsunderlag
 Intern kontroll
 Intern kontrollplan Vård och omsorgsnämnden 2014
 Uppföljning av intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelseförvaltningen
 Intern kontrollplan VON
 §8 Intern kontroll uppföljning 2014
 Tjänsteskrivelse  - Rapport av intern kontroll för kommunstyrelsen 2014
 §45 Rapport av intern kontroll för kommunstyrelsen 2014

5Page 61 of 307



Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §3

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3 - Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll (KS 
15-272)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2015 att uppdra till kultur- och bildningsnämnden och vård- 
och omsorgsnämnden att innan sommaren redovisa åtgärder och rutiner för intern kontroll samt 
nämndens intern kontrollplan för 2015 till kommunstyrelsen. Styrelsen gav också kommundirektören 
i uppdrag att se över arbetet med intern kontroll. 

Vård- och omsorgsnämnden och kultur- och bildningsnämnden har återrapporterat uppdraget från 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen saknar fortfarande en beskrivning från vård- och omsorgsnämnden över rutiner 
kring intern kontroll.

Under hösten har ett arbete genomförts på kommunstyrelseförvaltningen på uppdrag av 
kommundirektören kring intern kontroll och nya mallar och förtydligade rutiner har tagit fram för 
kommunen. Inför uppföljningen av 2015 har tydliga direktiv gått ut till samtliga nämnder kring hur 
den ska ske och rapporteras. Lika har skett kring arbetet med en plan för 2016. Genom detta är 
förhoppningen att de brister som funnits åtgärdats.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner
1. återrapporteringen från nämnderna, 
2. återrapporteringen från kommundirektören.
3. uppmanar nämnderna att hålla de återrapporteringstider som beslutats, om nämnderna inte har 
möjlighet att återrapportera i tid ska kommunstyrelsen informeras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - uppföljning av intern kontroll i Lekebergs kommun
 VON § 85/2015 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll samt nämndens intern 

kontrollplan 2015 till kommunstyrelsen
 Yttrande från kultur- och bildningsnämnden angående redovisning av åtgärder och rutiner 

för intern kontroll
 KUB § 146/2015 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 §74 Internkontroll
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Svar på revisionsrapport om intern kontroll

§7

KS 15-747
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 1 (2)

Dnr: KS 15-747

Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport kring intern 
kontroll
   

Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning 
av kommunen intern kontroll arbete. Det har tidigare genomförts två granskningar av 
intern kontrollen, 2010 och 2011, som båda visade på brister i hur kommunen 
arbetar med intern kontroll. 

Granskningen har haft som mål att granska vilka åtgärder som kommunstyrelsen och 
nämnderna vidtagit avseende arbetet med intern kontroll. 

Slutsatsen i av granskningen är att kommunen fortfarande har brister, dom största är 
- Internkontrollplaner saknas eller antas sent
- Rutiner för återrapportering av kontrollerna saknas eller följs ej

Revisionen önskar svar från kommunens nämnder och styrelser senast i mars 2016.

Kommunstyrelseförvaltingen har arbetat fram ett förslag till yttrande på rapporten.    

1 Bakgrund
I granskningen som genomfördes 2010 visade det sig att nämnderna inte, och 
kommunstyrelsen bara delvis, följde det av kommunfullmäktige antagna reglementet 
för intern kontroll. 

En uppföljande granskning 2011 visade att till stora delar kvarstod bristerna. Efter 
den nu genomförda granskningen så är PWC slutsats fortfarande, fem år senare 
kvarstår många av bristerna.  

2 Analys
Kommunstyrelsen uppmärksammade i våras att det fanns brister i nämndernas 
intern kontroll och påpekade detta för nämnderna. Styrelsen gav då instruktioner om 
att snarast anta intern kontrollplaner för 2015 och inkomma med en beskrivning över 
hur arbetet med internkontroll arbetet bedrivs i nämnderna, detta skulle 
återrapporteras till kommunstyrelsen innan sommaren. 

I februari antog vård- och omsorgsnämnden en intern kontrollplan och kultur- och 
bildning samt Sydnärkes IT-nämnd gjorde det i början av hösten. 

2.1 Åtgärder
Som granskningen också tar upp har kommunstyrelsen uppmärksammat bristerna 
och under hösten har ett aktivt arbete bedrivits kring intern kontroll, med bland 
annat utbildning för kultur- och bildningsnämnden och genomgång med en del 
tjänstepersoner. 
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 2 (2)

Dnr: KS 15-747

Inför 2016 har samtliga nämnder i december månad antagit intern kontrollplaner för 
2016 baserat på en mall som kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram. I mallen 
finns en gemensam riksbedömningsmatris och information om hur intern kontrollen 
ska fungera i Lekebergs kommun. 

Där framgår tydligt att varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

• Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 
• Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Ett förtydligande har också skickats ut från kommunstyrelseförvaltningen till 
förvaltningarna kring att nämnden ska anta en rapport i samband med 
verksamhetsberättelsen och att den ska rapporteras till kommunstyrelsen. En mall 
för hur denna har tagits fram och skickats ut till alla förvaltningar.     

Checklistan för nyanställda kommer också kompletterats med en ruta kring 
genomgång av kommunens intern kontroll för att säkerställa att alla medarbetare får 
informationen.

3 Genomsyrande perspektiv
En bedömning har gjorts av dom genomsyrande perspektiven barn, folkhälsa, 
jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration där de inte bedöms 
påverkas av detta ärende. 

4 Ekonomiska konsekvenser
Brister intern kontrollen kan det leda till ekonomiska konsekvenser för kommuner 
om till exempel inte avtal sägs upp i tid eller om kommunen inte handlar enligt ram-
avtalen. Det aktuella ärendet, svara på granskningen, bedöms inte ha några direkta 
ekonomiska konsekvenser. 

5 Slutsats
Precis som granskningen visat så har kommunen fortfarande en hel del brister kring 
den interna kontrollen. Ett omtag påbörjades i våras och inför 2016 är många av dom 
åtgärdade även om det fortsatt krävs en del arbete för att få allt att fungera. 
Bedömningen är dock att dom brister som granskningen visar på är eller kommer 
åtgärdas.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet på revsionsrapporten kring intern kontroll i 
Lekebergs kommun.   

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef 
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2016-01-13 1 (1)

Dnr: KS 15-747

Yttrande på revisonsrapport kring intern kontroll
Kommunstyrelsen instämmer i revisonens kritik kring att det har funnits brister i 
kommunens arbete med intern kontrollen. Kommunstyrelsen uppmärksammade det 
under våren 2015, vilket också framgår av rapporten. Arbetet med att åtgärda 
bristerna har pågått sedan dess och de brister som rapporten lyfter fram har eller 
kommer åtgärdas under våren. Revisionsrapporten har varit ett bra hjälpmedel i att 
se över arbetet med intern kontrollen.  

Bland annat har en ny mall för intern kontrollplanerna utarbetas och den har 
nämnderna använt när de antagit sina planer för 2016, vilket alla nämnderna har 
gjort under december månad. I mallen finns det tydligt beskrivet kring hur intern 
kontrollen ska fungera och hur riskbedömningen ska genomföras. Detta är en del i 
arbetet med att få till ett enhetligt intern kontrollarbete i kommunen.    

Under januari och februari kommer nämnderna att följa upp och rapportera 
resultatet av intern kontrollen 2015 till kommunstyrelsen. Även detta sker enligt en 
mall som kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram. Tydliga instruktioner om hur 
rapporteringen ska ske har i samband med detta skickats ut. En samlad rapport 
kommer redovisas för kommunstyrelsen i februari.      

I och med de åtgärder som vidtagits anser kommunstyrelsen att de brister som 
revisionen lyfts fram att har åtgärdats. 

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §4

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4 - Svar på revisionsrapport om intern kontroll (KS 15-747)
Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av kommunen 
intern kontroll arbete. Det har tidigare genomförts två granskningar av intern kontrollen, 2010 och 
2011, som båda visade på brister i hur kommunen arbetar med intern kontroll. 

Granskningen har haft som mål att granska vilka åtgärder som kommunstyrelsen och nämnderna 
vidtagit avseende arbetet med intern kontroll. 

Slutsatsen i av granskningen är att kommunen fortfarande har brister, dom största är 
- Internkontrollplaner saknas eller antas sent
- Rutiner för återrapportering av kontrollerna saknas eller följs ej

Revisionen önskar svar från kommunens nämnder och styrelser senast i mars 2016.

Kommunstyrelseförvaltingen har arbetat fram ett förslag till yttrande på rapporten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet på revsionsrapporten kring intern kontroll i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport kring intern kontroll
 Yttrande på granskning
 Revisionsrapport - Uppföljning intern kontroll
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2016-01-19 1 (1)

Dnr: KS 15-747

Yttrande - svar på revisionsrapport om intern kontroll
Kommunstyrelsen instämmer i revisonens kritik kring att det har funnits brister i 
kommunens arbete med internkontrollen. Kommunstyrelsen uppmärksammade det 
under våren 2015, vilket också framgår av rapporten. Arbetet med att åtgärda 
bristerna har pågått sedan dess och de brister som rapporten lyfter fram har eller 
kommer åtgärdas under våren. Revisionsrapporten har varit ett bra hjälpmedel i att 
se över arbetet med den interna kontrollen.  

Bland annat har en ny mall för de interna kontrollplanerna utarbetas och den har 
nämnderna använt när de antagit sina planer för 2016, vilket alla nämnder gjort 
under december månad. I mallen finns det tydligt beskrivet kring hur den interna 
kontrollen ska fungera och hur riskbedömningen ska genomföras. Detta är en del i 
arbetet med att få till ett enhetligt internt kontrollarbete i kommunen.    

Under januari och februari kommer nämnderna att följa upp och rapportera 
resultatet av intern kontrollen 2015 till kommunstyrelsen. Även detta sker enligt en 
mall som kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram. Tydliga instruktioner om hur 
rapporteringen ska ske har i samband med detta skickats ut. En samlad rapport 
kommer redovisas för kommunstyrelsen i februari.      

I och med de åtgärder som vidtagits anser kommunstyrelsen att de brister som 
revisionen lyfts fram att har åtgärdats. 

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsens delegationsordning 2016
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KS 15-722
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Tjänsteskrivelse 2015-12-18 1 (1)

Dnr: KS 15-722

Tjänsteskrivelse - Delegationsordning 2016
   

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

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på delegationsordning för 
2016. Dom ändringar som är gjorda jämfört med 2015 är markerade i rött. 

1.1 Genomsyrande perspektiv
Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö 
och hållbarhet, mångfald och integration. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning 2016

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §5

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5 - Kommunstyrelsens delegationsordning 2016 (KS 15-722)
Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum anges i 
delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 - 38 §§ är aktuell. Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på delegationsordning för 2016. Dom 
ändringar som är gjorda jämfört med 2015 är markerade i rött.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning 2016
 Kommunstyrelsens delegationsordning 2016

Page 3 of 3Page 93 of 307



Markförvärv av del av Berga 5:1 i Lekebergs kommun

§9

KS 15-582
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 1 (1)

Dnr: KS 15-582

Markförvärv av del av Berga 5:1 i Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
I syfte att erhålla mark för industrietablering i anslutning till befintligt industriområde 
vid Vallgatans N del i Fjugesta avser kommunen genom en bytesaffär förvärva del av 
fastigheten Berga 5:1 mot avyttrande av del av Fjugesta 6:3.

1 Bakgrund
Kommunen har behov av mark för industrietablering i anslutning till nuvarande 
industriområde vid Vallgatans norra del i Fjugesta. Detta innebär att mark som kan ge 
ett direkt skyltläge mot v 204 kommer att finnas tillgänglig. 

2 Analys

2.1 Övergripande konsekvenser
Att förvärva del av fastigheten Berga 5:1 ger kommunen ökade möjligheter att 
erbjuda industrimark. Den föreslagna marken angränsar till kommunens nuvarande 
industriområde vid Vallgatans norra del i Fjugesta. Förvärvet medför även att 
kommunen får mark som kan möjliggöra ytterligare en väganslutning till v 204 för att 
underlätta in- och utfartstrafik från industriområdet.

Då förvärvet genomförs genom en bytesaffär innebär det att del av fastigheten 
Fjugesta 6:3, ett skogsområde väster v 204, avyttras. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Förvärvet genomförs som en bytesaffär där de ekonomiska nivåerna för själva 
fastigheterna tar ut varandra. Kostnader för ny fastighetsreglering och 
ägaröverlåtelse belastar kommunen.

3 Slutsats
Kommunen kommer att skapa ökade möjligheter för industrietablering genom att 
förvärva del av fastigheten Berga 5:1.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genom en bytesaffär förvärva del av fastigheten Berga 
5:1 mot avyttrande av del av Fjugesta 6:3.

LEKEBERGS KOMMUN
Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Tekniskchef)

Protokollet innehåller paragraferna §8

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - Markförvärv av del av Berga 5:1 i Lekebergs kommun (KS 15-
582)
Ärendebeskrivning
I syfte att erhålla mark för industrietablering i anslutning till befintligt industriområde vid Vallgatans 
N del i Fjugesta avser kommunen genom en bytesaffär förvärva del av fastigheten Berga 5:1 mot 
avyttrande av del av Fjugesta 6:3.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genom en bytesaffär förvärva del av fastigheten Berga 5:1 mot 
avyttrande av del av Fjugesta 6:3.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att en beslutspunkt läggs där det förtydligas att fastigheterna som byts 
har samma värde.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i 
enlighet med förslag tiill beslut.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsförslag och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat enligt förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. genom en bytesaffär förvärva del av fastigheten Berga 5:1 mot avyttrande av del av Fjugesta 6:3

2. fastigheterna som byts har samma värde. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Markförvärv del av berga 5:1
 Värdebedömning - Fjugesta 5:3 del av
 Värdebedömning - Berga 5:1 del av
 Missiv - Brev angående värdebedömningar av Fjugesta 6:3 och del av Berga 5:1
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Åtgärdsvalstudie för busshållsplatser längs E18 sträckan Örebro-
Karlskoga

§10

KS 15-795
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Tjänsteskrivelse 2016-01-11 1 (3)

Dnr: KS 15-795

Tjänsteskrivelse - Åtgärdsvalstudie för busshållsplatser 
längs E18 sträckan Örebro-Karlskoga
   

Ärendebeskrivning
Efter att några busshållplatser, bl a ”Lekebergsvägen” i Lekebergs kommun, stängdes 
av trafiksäkerhetsskäl i december 2014 tog Karlskoga kommun initiativ till ett arbete 
syftande till att få bättre underlag för hur hållplatsinfrastrukturen kan utformas för 
att erhålla tillräcklig trafiksäkerhet.
Åtgärdsvalsstudien är nu genomförd och där föreslås att tre hållplatser avvecklas. En 
av dessa ligger i Lekebergs kommun. De tre huvudparterna; Trafikverket, Karlskoga 
kommun och Lekebergs kommun, har nu att ta ställning till om man är beredd att 
ställa sig bakom den inriktning och de åtgärder som förordas i åtgärdsvalsstudien.
Rekommendation är att Lekebergs kommun ställer sig bakom innehållet i 
åtgärdsvalsstudien.

1 Bakgrund
I december 2014 stängdes busshållplatsen i Villingsberg efter den inte bedömts 
uppfylla rimliga krav på trafiksäkerhet. Även busshållplatserna Norhammarsvägen 
och Lekebergsvägen (i Lekebergs kommun) stängdes av samma skäl. Beslutet togs av 
Länstrafiken, Örebro läns landsting (numera Region Örebro län), som är ansvarig för 
busstrafiken i länet. I december 2014 stängdes busshållplatsen i Villingsberg efter 
den inte bedömts uppfylla rimliga krav på trafiksäkerhet. Även busshållplatserna 
Norhammarsvägen och Lekebergsvägen (i Lekebergs kommun) stängdes av samma 
skäl. Beslutet togs av Länstrafiken, Örebro läns landsting (numera Region Örebro län), 
som är ansvarig för busstrafiken i länet.

Karlskoga kommun tog omedelbart initiativet till ett arbete med syfte att åter kunna 
öppna busshållplatsen i Villingsberg. Kravet från Trafikverket, som är huvudman för 
europavägen (E18) inklusive busshållplatsernas fysiska utformning, och Länstrafiken 
var då att hela sträckan Örebro-Karlskoga (busslinje 500) skulle ses över för att 
säkerställa det långsiktiga behovet av busshållplatser. Parterna, vilket även inkluderar 
Lekebergs kommun, enades därför om att genomföra en s k förenklad 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) i enlighet med Trafikverkets metodik för hur underlag för 
beslut om insatser ska tas fram. 

ÅVS:en som upprättats med hjälp av konsultföretaget EQC, har tittat den fysiska 
standarden för samtliga 10 busshållplatser på sträckan, varav Lanna (i Örebro 
kommun) och Immetorp i Karlskoga endast varit referenshållplats i vardera änden 
medan behovet av övriga utvärderats. I utvärderingen har ingått resandestatistik, 
antalet hushåll som ligger inom vissa radier från hållplatserna, framtida 
utvecklingspotential avseende bostäder och arbetsplatser samt kostnader och 
praktiska möjligheter att åtgärda respektive hållplats till acceptabel standard.
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Tjänsteskrivelse 2016-01-11 2 (3)

Dnr: KS 15-795

Länstrafiken (Region Örebro län) som är ansvarig för trafikeringen har deltagit i 
arbetet med ÅVS:en men inte är en part som ska ta ställning till dess innehåll. 
Länstrafikens utgångspunkt är så många som möjligt ska resa kollektivt och att resan 
då måste vara säker och snabb. Det finns därför en inbyggd konflikt mellan tiden för 
resan för den absoluta majoriteten av resenärerna, ca 99 %, som stiger av och på i 
Örebro eller Karlskoga och de som stiger av eller på någonstans efter vägen. Eftersom 
antalet av- och påstigande är lågt är Länstrafikens ståndpunkt att antalet stopp på 
sträckan bör minskas där säkra busshållplatser av god standard inte är rimliga att 
åstadkomma. Bussentreprenören och busschaufförernas fackförbund (kommunal) 
har deltagit som sakkunnig i säkerhetsfrågan och för avstämning.

Åtgärdsvalsstudien är nu genomförd och förslaget är att tre busshållplatser tas bort 
permanent; Lekebergsvägen i Lekebergs kommun samt Norhammarsvägen och 
Våtsjötorp i Karlskoga kommun. Två av dessa är redan stängda medan Våtsjötorp 
som ligger närmast Karlskoga har mycket lågt resande och inga uppenbara 
utvecklingsmöjligheter inom överskådlig tid. Gemensamt för de tre hållplatserna är 
förutom mycket lågt resande att det inte är möjligt att till rimliga kostnader ordna en 
planfripassage under/över E18 för de som ska resa med bussarna.
Förslaget innebär att busshållplatsen vid Villingsberg bedöms ha så stort värde att 
den bör byggas om för att kunna öppnas igen.
Frågetecken har funnits vad gäller busshållplatsen vid Våtsjön (restaurangen) med 
inriktningen i ÅVS:en är att inte rekommendera en stängning.

Föresatsen är nu att de tre huvudparterna, Trafikverket, Karlskoga kommun och 
Lekebergs kommun, har att ta ställning till ifall man är beredd att ställa sig bakom 
den inriktning och de åtgärder som förordas i åtgärdsvalsstudien.

2 Analys
Stängningen av tre hållplatser med mycket lågt resande och små möjligheter att 
bygga om till en god standard bedöms vara en rimlig kompromiss för att behålla 
attraktiviteten för majoriteten av resenärerna samtidigt som Villingsbergs hållplats 
efter ombyggnad ska kunna öppna för trafik igen.

Exakt vilka åtgärder som ska göras och hur de ska finansieras regleras inte i 
åtgärdsvalsstudien. Trafikverket som huvudman har ansvaret för att genomföra 
åtgärdsvalsstudiens ambitioner.

Åtgärdsvalsstudien bedöms vara ett väl avvägt åtgärdspaket som ger de utifrån 
förutsättningarna bästa möjligheterna till ett hållbart kollektivt resande mellan 
Karlskoga och Örebro, med hänsyn till mellanliggande orter och områden.

Rekommendation är att Lekebergs kommun ställer sig bakom innehållet i 
åtgärdsvalsstudien.
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Dnr: KS 15-795

2.1 Genomsyrande perspektiv
För Lekebergs kommun innebär de föreslagna åtgärderna att en busshållplats, 
Lekebergsvägen, avvecklas. Denna hållplats har haft ett mycket begränsat 
resandeantal. Under studiens gång har endast en medborgare hört av sig och 
åberopat att hållplatsen bör vara kvar. Det totala antalet resande från den aktuella 
platsen är så ringa och ombyggnadskostnaderna så omfattande att det inte bedöms 
som försvarbart att utveckla hållplatsen till trafiksäkert skick. Avståndet till närmaste 
öppna hållplats, Klunkhyttan, medger fortsatt kollektivt resande för boende i 
området. Såväl kommunens strävan mot ett miljömässigt kollektivt resande och 
landsbygdens utveckling kan fortsätta trots att den aktuella hållplatsen avvecklas.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

3 Slutsats
Lekebergs kommun bör ställa sig bakom innehållet i åtgärdsvalsstudien.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom innehållet i åtgärdsvalsstudien för Busslinje 500 
(busshållplatser längs sträckan) Örebro-Karlskoga, väg E18, Örebro län.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör Handläggare
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From: infolekeberg@Lekeberg.se
To: anna.nilsson@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: VB: Åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
Attachments: BBJKA4NAJW.docx; SAKNA4NK3G.pdf; SAKNA4NK3T.pdf;
SAKNA4NK45.pdf; SAKNA4NK4D.pdf; KJISA5MFZG.docx
Embedded Attachments:

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Karin Jirenius [mailto:karin.jirenius@karlskoga.se]
Skickat: den 28 december 2015 13:07
Till: trafikverket@trafikverket.se; regionen@regionorebrolan.se; Information Lekeberg
<infolekeberg@Lekeberg.se>; kommun@orebro.se; SBN Diarium
<samhallsbyggnad@karlskoga.se>
Kopia: jan.persson@orebro.se
Ämne: Åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
Översänder Karlskoga kommunstyrelsens beslut avseende åtgärdsvalsstudie för busshållplatser
längs E18.
Hälsningar
Karin Jirénius
Karlskoga kommun
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
Ärenderubrik: Busshållsplatser E18 Villingsberg
KS 2015.0058: Ställningstagande avseende åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18 sträckan
Örebro-Karlskoga
Tjänsteskrivelse.docx (62 KB)
(See attached file: BBJKA4NAJW.docx)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KS 2015.0058: Åtgärdvalsstudie
22-2 Busshållsplatser Villingsberg.pdf (443 KB) (See attached file: SAKNA4NK3G.pdf)- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KS 2015.0058: Åtgärdsvalsstudie för busshållplatser. Bilaga 1
22-3 Busshållsplatser Villingsberg.pdf (737 KB) (See attached file: SAKNA4NK3T.pdf)- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KS 2015.0058: Åtgärdsvalsstudie för busshållplatser. Bilaga 2
22-4 Busshållsplatser Villingsberg.pdf (200 KB) (See attached file: SAKNA4NK45.pdf)- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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KS 2015.0058: Åtgärdsvalstudie för busshållplatser. Bilaga 3
22-5 Busshållsplatser Villingsberg.pdf (2214 KB) (See attached file: SAKNA4NK4D.pdf)- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KS 2015.0058: Protokollsutdrag KS 2015-12-18 § 299 Ställningstagande avseende
åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18 sträckan Örebro-Karlskoga
Protokollsutdrag KS 2015-12-18 §299.docx (47 KB) (See attached file: KJISA5MFZG.docx)- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Förenklad åtgärdsvalsstudie   2015-06-22 rev 2015-11-26 

 

 
 

 Initiering  

Motiv till att en för-

enklad åtgärdsvals-

studie är tillräcklig  

 

Åtgärdsvalsstudien omfattar busshållplatserna mellan Immetorp och 
Lanna.  
 
Längs aktuell sträcka finns 10 hållplatslägen varav 8 ingår i utredningen. 
Busshållplatsen vid Lanna, belägen i Örebro kommun, omnämns för att 
ge helhetsbilden men är inte föremål för utredning. Busshållplatsen 
Immetorp, belägen i Karlskoga kommun, omnämns i denna ÅVS men 
kommer inte ingå i denna ÅVS utan behandlas i ÅVS.en för väg E18.   
I dagsläget trafikeras 7 busshållplatser medan 3 inte har trafik efter att 
ha stängts i december 2014. Dessa 3 hållplatser, Lekebergsvägen (i 
Lekebergs kommun), Norhammarsvägen och Villingsberg (i Karlskoga 
kommun) har stängts av Länstrafiken efter att busschaufförernas 
skyddsombud aviserat om skyddstopp, vilket då skulle inneburit att 
dessa hållplatser med omedelbar verkan inte skulle fått trafikeras. 
Länstrafiken utredde dessa och därefter valde Länstrafiken att stänga 
hållplatserna på grund av bristande trafiksäkerhet för trafikanter och 
därmed dålig arbetsmiljö för busschaufförerna. 
 
Motivet för åtgärdsvalsstudien är att skapa en helhetsbild av nuvarande 
och framtida förutsättningar för busslinje 500, Örebro- Karlskoga. 
Syftet är att förbättra framkomligheten för busstrafiken och att höja 
trafiksäkerheten kopplat till trafikeringen. Från busschaufförerna som 
trafikerar aktuella hållplatser utmed väg E18 finns krav om förbättrad 
arbetsmiljö.  
Karlskoga kommun har tryckt på om att initiera utredningsarbetet 
eftersom det för kommunen är viktigt att kunna trafikera hållplatsen vid 
Villingsberg så snart som möjligt igen.  
  
Busshållplatserna bedöms utgöra en ”Enkel” problembild där vi anser 
att den enkla metodiken är tillräcklig för att belysa problematiken och 
föreslå åtgärder för busshållplatserna utmed aktuell sträcka av väg E18.  
 

Behov, problem, krav  

 
Skälet till den problembild vi ser idag är att det vid utbyggnad till 2+1 
sträckan inte fanns några kollektivtrafikåtgäder med i handlingarna. 
Vissa åtgärder tillkom i senare skede.  
 
Längs med väg E18, Örebro-Karlskoga, finns ett antal busshållplatser 
som inte uppfyller kraven enligt VGU (Vägar och gators utformning). I 
dagsläget är tre busshållplatser stängda på grund av att de ej uppfyller 
kraven enligt VGU och bedömts för trafikfarliga för att kunna trafikeras. 
Sträckan trafikeras av linje 500 mellan Örebro och Karlskoga. Enligt 
Länstrafiken är linje 500 klassad som expressbuss mellan huvudorter 
Örebro och Karlskoga.  
 

 Namn på åtgärdsvalsstudien: Busslinje 500, Örebro-Karlskoga, väg E18, Örebro län.  
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Bussentreprenören har informerat att busshållplatserna inte uppfyller 
den standard som finns enligt VGU vilket medför att arbetsmiljön blir 
otrygg för busschaufförerna och även resenärerna. Fleratlet av 
hållplatserna har dålig siktsträcka, ingen påfartssträcka, avsaknad av 
perrongytor för resenärerna och flertalet saknar gångbanor. Belysning 
vid busshållplatserna saknas för större del av sträckan vilket gör att 
busschaufförerna har svårt att se väntande resenärer.  
 
I kommunernas utvecklingsplaner för nya arbetsplatser och bostäder i 
området finns kollektivtrafiken med som en viktig förutsättning, i 
enlighet med riktlinjerna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och 
regionala översiktsplanen (RÖP).  
För Karlskoga kommuns del är det främst bostadsutveckling kopplat till 
hållplats Sandbäcken samt bostads- och arbetsplatsutveckling kopplat 
till hållplatserna Villingsberg och Våtsjön. 
För Lekeberg kommuns bostadsutveckling och besöksnäring kopplat till 
hållplatserna Lekhyttan och Klunkhyttan. 
 
Kollektivtrafiken kommer inom ramen för det pågående MER-
kollprojektet att utökas med fler turer per dag för att göra resandet mer 
attraktivt.  
 
För att kollektivtrafiken ska få ett ökat antal resenärer krävs, förutom 
ökat underlag i form av bostäder och arbetsplatser, att det finns bra 
anslutningar till och från hållplatserna. Att det är attraktivt för 
resenärerna att åka kollektivt. 
 
Se bilaga 1 för sammanställning av behov, problem och krav för 
respektive hållplatsläge. 

Aktörer och övriga 

intressenter, involve-

rade eller ej 

 

Kommuner: Karlskoga och Lekeberg. Örebro kommun är informerad om 
projektet men inte involverad i utredningsarbetet. 

Trafikhuvudman: Region Örebro Län (Länstrafiken) , Trafikverket.   

Ev. överenskommel-

se e.d. (datum, aktö-

rer, diarienummer, 

länk till dokumentet)  

 

Medfinansieringsavtal mellan Karlskoga och Lekebergs kommuner och 
Trafikverket. Avser det antal busshållplatser som är ekonomiskt 
försvarbara avseende på efterfrågan.  

Övergripande syfte 

(ändamål)  

 

Syftet är att trafiksäkra erfordligt antal busshållplatser längs med väg 
E18 och samtidigt bibehålla framkomligheten mellan huvudorterna 
Örebro-Karlskoga.  

 

 

 Förstå situationen  

Preciserade problem 

och intressenter  

 

Ett flertal av hållplatserna uppfyller inte den standard som krävs enligt 
VGU och det medför en dålig arbetsmiljö och brister i trafiksäkerheten 
både för busschaufförerna och resenärerna som trafikerar linje 500 
utmed väg E18. Hållplatserna är inte utformade med godkända in- och 
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utfartssträckor och flertalet av hållplatserna är placerade innan 
korsningarna vilket kan medföra en farliga trafiksituationer.  

Hållplatsläget vid Villingsberg uppfyller inte siktkraven och sikten är inte 
tillräcklig för att kunna köra ut från busshållplatsen på ett säkert sätt 
och på grund utav det har Länstrafiken, efter att skyddsombud aviserat 
skyddstopp på den hållplatsen, tagit hållplatsen ur trafik.  

Flertalet av busshållplatserna har bristande busshållsperrongytor som 
inte uppfyller kraven enligt VGU vilket innebär att resenärer får stå 
utmed vägkanten för att invänta bussen och inte på en avskild yta, 
vilket ger otrygghet. Reseantalet för samtliga busshållplatser utmed 
sträckan är lågt, vilket medför att utformningen för perrongytorna blir 
hållplats typ 4, enligt VGU.  
 
Vid tre av hållplatslägena - Lekebergsvägen, Norhammarsvägen och 
Våtsjötorp - saknas planskild åtkomst (t ex via portar) för oskyddade 
trafikanter. Sidovägnät finns på större del av sträckan för att möjliggöra 
åtkomst till hållplatslägen för gång- och cykeltrafikanterna, dock saknas 
en sidovägskoppling mellan Sandbäcken och Våtsjön.  
 
Sidovägnätet som förslås användas mellan busshållplatserna ägs i 
dagsläget av respektive fastighetsägare och samfällighet. Karlskoga 
kommun har eventuellt planer på att i framtiden ta över drift och 
ägande på sträckan mellan busshållplatsen Immetorp till Våtsjötorp,    
ca  3,7 km.  
 

Krav (funktion, tek-

niska, ekonomiska, 

miljö, trafiksäkerhet 

m.m.)  

 

Tekniska - Busshållplatserna bör utformas efter Trafikverkets krav i 
VGU.  

Funktion - Framkomlighet på väg E18 skall bibehållas. Busshållplatserna  
ska utformas enligt VGU. Sidovägnätet ska koppla samman flertalet av 
hållplatserna utmed sträckan för att möjliggöra att ett antal hållplatser 
kan tas bort.  Sidovägnätet mellan Sandbäcken och Våtsjön måste 
kompletteras med en ny sträcka. Se bilaga 3.   

Hållplatsernas antal och läge ska stödja kommunernas 
utvecklingsplaner samtidigt som åtgärderna ska ligga i linje med 
Länstrafikens planer för ett ökat resande med kollektivtrafiken. 

E18 är ett riksintresse för kommunikationer. Syftet med riksintresset får 
inte påverkas negativt. 

Ekonomiska - Åtgärderna ska vara samhällsekonomiskt försvarbara.  

Trafiksäkerhet - Busshållplatserna utformas enligt VGU och 
hållplatshandboken gällande utrustning. Anslutningar och passager för 
att få åtkomst till hållplatslägena ska vara trafiksäkert för oskyddade 
trafikanter.  

Miljö – Åtgärderna ska inte medföra negativ miljöpåverkan.  

Vid Lekhyttan finns riksintressen för naturvård respektive 
kulturmiljövård vilka inte får påverkas påtagligt negativt.  
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Nuläge och utveck-

ling. Viktiga eller 

avgörande faktorer  

 

Trafiken längs väg E18 mellan Karlskoga och Lanna uppgår till 10 700 
fordon per dygn (ÅDT uppmätt 2011) med en andel tung trafik på ca 16 
%. Skyltad hastighet längs den sträcka av E18 som utreds är 100 km/h, 
undantaget i anslutning till Immetorp där hastigheten är skyltad till 80 
km/h. För sträckan från strax öster Lekhyttan till Lanna är skyltad 
hastighet 110 km/h. Någon ytterligare standardhöjning av vägsträckan 
eller annan förändring bedöms inte aktuell inom överskådlig tid. 

Den aktuella sträckan trafikeras av linje 500 mellan Örebro och 
Karlskoga och innehåller 10 hållplatslägen varav 8 är under utredning. I 
dagsläget trafikeras 7 medan 3 inte har trafik efter att ha stängts i 
december 2014. Se bilaga 3 för översiktskarta med samtliga tio 
hållplatser.  

Vardagar trafikeras linje 500 som tätast i 15-minuters trafik under 
morgonrusningen och med halvtimmestrafik under 
eftermiddagsrusningen och timmestrafik under övrig tid. Enligt 
Länstrafiken är linje 500 klassad som expressbuss mellan huvudorter i 
första hand vilket gör att fritidsresande/sällanresenärer har lägre 
prioritet och kan få stå tillbaka om de råder konflikter med mål om hög 
trafiksäkerhet. Den nya trafikomläggningen inom ramen för MER-
kollprojektet innebär utökade turer för linje 500 med 7- minuterstrafik 
under högtrafiken.  

Resandet längs linje 500 utgörs främst av pendlare som stiger på inom 
Örebro och Karlskoga tätorter. Enligt en mätning som Länstrafiken 
utförde under mars 2015 mellan datumen 2a-6e samt 9e-13e var det 
totala antalet påstigande på linje 500 var 1 191 resenärer per vardag 
totalt i båda riktningar mellan Örebro och Karlskoga. Av dessa utgjorde 
påstigande inom Örebro och Karlskoga tätorter 99 % av resandet. 
Övriga hållplatser utanför tätorterna hade således under denna 
mätningsperiod sammanlagt endast 1 % av antalet påstigande 
resenärer. 

Hållplatsen i Lanna (som ingår i underlaget men inte utreds) och 
hållplatsen i Immetorp ligger inom gångavstånd från villaområden i 
tätorterna. Hållplatserna vid Lekhyttan, Klunkhyttan (Leken), 
Villingsberg, Våtsjön och Sandbäcken har vardera mellan 30-80 
bostäder (både åretrunt- och fritidsbostäder) inom 1 kilometers radie. 
Vid hållplatserna Klunkhyttan och Sandbäcken finns ytterligare bostäder 
strax utanför 1 kilometersradien. Lekebergsvägen, Norhammarssvägen 
och Våtsjötorp har ca 5-25 bostäder inom 1 km och inga övriga 
målpunkter.  

Vid Villingsberg ligger Villingsbergs skjutfält som för närvarande är en 
arbetsplats med ett 10-tal anställda. Försvaret har långt framskridna 
planer på att utöka verksamheten. I samband med särskilda aktiviteter 
kan över 500 personer vistas vid anläggningarna under kortare 
perioder. 

Vid Våtsjön och Lekhyttan finns restaurang-, café- och annan 
serviceverksamhet som vardera har 5-10 anställda. 

Färdiga planer för 10-15 nya villor finns mellan Villingsberg och Våtsjön. 
Vid Sandbäcken pågår planläggning med syfte att på sikt konvertera de 
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närmare 80-talet befintliga fritidshusen till åretruntboende samt att 
därutöver skapa ett 25-tal nya villatomter. Området norr om Våtsjön är 
ett utpekat utvecklingsområde i Karlskoga kommuns översiktsplan. 

Vissa liknande utvecklingsplaner finns även i Lekebergs översiktsplan, 
avseende Lekhyttan och Klunkhyttan (bostadsområdet Leken). 

I bilaga 1 - PM Hållplatslägen, finns redovisning av samtliga tio 
hållplatslägen med nuvarande standard för hållplatsen, befintliga 
målpunkter och resestatisitk för respektive hållplatsläge. I bilagan 
redovisas även en prioriteringslista för hållplatserna, vilka behov det 
finns att behålla respektive hållplatsläge.  

 

 

Mål för åtgärder (ef-

tersträvad kvalitet)  

Trafiksäkert för alla trafikanter.  

God arbetsmiljö för busschauffören. 

De busshållplatser som det finns behov av (enligt Länstrafiken) och som 
ska behållas ska åtgärdas för att uppfylla kraven enligt VGU.   
 

Säkra passager för oskyddade trafikanter till och från hållplatslägen.  
Bibehållen framkomlighet på väg E18 mellan huvudorterna Örebro-
Karlskoga.  
 

Åtgärderna skall bedömas vara samhällsekonomiskt lönsamma. 
 
Utöka antalet resenärer utmed sträckan.  
 
Möjliggöra utveckling av områdena enligt kommunernas 
utvecklingsplaner.  

 

Namn och datum på 

ev. underlagsrappor-

ter, kartor o.d. Län-

kar.  

Material från Länstrafiken i form av resestatisitk och muntlig 
information från Länstrafiken.  
Uppgifter om utvecklingsplaner från kommunerna, t ex aktuella 
översiktsplaner. 
Muntliga synpunkter från bussentreprenören.  
 

Beslut, gå till nästa 

fas  

2015-04-21 Möte angående åtgärdsvalstudie.  
2015-05-19 och 2015-06-23 möte angående åtgärdsvalstudie.  
2015-10-25 samrådsmöte med bussentreprenören angående 
åtgärdsvalstudien.  
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 Pröva tänkbara åtgärder 

Åtgärder som 

studerats och 

bedömts  

Uppskattad 

kostnad för 

åt-gärder 

(inkl. 

planering), 

in-tervall. Se 

mall grov 

kostnadsbe-

dömning 

väg/jv.  

Bedömd mål-

uppfyllelse enligt 

målen i Föstå 

situationen  

Samlad be-

dömning av 

effekter och 

kostnader9  

-- till ++  

Övrigt, t.ex. 

synergi-er 

mellan åtgärder, 

flexibilitet, 

osäkerhe-ter,  

Lekhyttan- 

Komplettering av 

gångbana, justering 

av bullervall+plank 

och justering av 

målning för 

infartssträcka till 

bhpl. 

Investerings-

kostnad 

860 000 kr. 

VGU.s krav  på 

utformning av 

busshållplatsen 

med in- och 

utfartssträcka 

uppfylls ej. Dock 

ger gångbanan en 

säkrare gångväg 

för oskyddade 

trafikanter till och 

från hållplatsen.  

-- 

Kraven enligt 

VGU på 

utformningen 

uppfylls ej. 

 

++ 

Säkrare för 

oskyddade 

trafikanter.  

-- 

 

Klunkhyttan 

(Leken) -  
Komplettera med 

perrongyta för båda 

hållplatslägena. 

Investerings-

kostnad 

500 000 kr. 

Uppfyller kraven 

enligt VGU. 

Eventuellt rusta 

upp hållplatserna 

med perrongyta 

för att göra 

hållplatsen mer 

attraktiv.   

-- 

Dyr investering 

då inte krav 

finns enligt 

VGU att 

anlägga 

perrongytor.  

++ 

Säkrare för 

oskyddade 

trafikanter. 

 

Lekebergsvägen - 

Busshållplats tas 

bort då den inte 

uppfyller kraven 

enligt VGU. Lågt 

antal resenärer. 

 

Kostnad för 

borttagning 

av 

busshållplats 

är 150 000 

kr. 

Hållplats tas bort. -- 

- 

 

++ 

- 

 

Boende i 

närområdet kan 

ha synpunkter på 

att hållplatsen tas 

bort. 

Norhammarsvägen

- Busshållplats tas 

bort då den inte 

uppfyller kraven 

enligt VGU. Lågt 

antal resenärer. 

 

Kostnad för 

borttagning 

av 

busshållplats 

är 150 000 

kr. 

Hållplats tas bort. -- 

- 

 

++ 

- 

 

Boende i 

närområdet kan 

ha synpunkter på 

att hållplatsen tas 

bort. 

Villingsberg - 

Nytt hållplatsläge. 

Komplettering av 

gångbana för södra 

hållplatsläget. 

Investerings-

kostnad 

1 050 000 kr. 

Norrgående 

hållplatsläge 

kommer uppfylla 

kraven enligt de 

siktkrav som 

-- 

Ny hållplats och 

gångbana 

innebär en dyr 

investering. 
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finns i VGU med 

nya placering av 

hållplatsen. 

++ 

Säkrare för 

oskyddade 

trafikanter med 

ny gångbana. 

Nytt 

hållplatsläge 

medför att 

kraven på sikt 

enligt VGU 

uppfylls. 

Trafiksäkrare 

hållplats för 

både 

busschaufförer, 

resande och 

övriga 

trafikanter.   

Hållplatsen kan 

öppnas upp för 

trafik igen.  

Våtsjön (Lake 

Lodge) – 
Komplettering av 

busshållplats på 

respektive sida. 

Nyttjande av infart 

går att göra men ny 

hållplats och 

perrong samt 

kompletterande 

gångbana saknas.  

 

Investerings-

kostnad 

1 350 000 kr.  

Uppfyller kraven 

enligt VGU om 

busshållplatsen 

kompletteras och 

utformas enligt 

VGU. 

-- 

Ny hållplats och 

perrongytor 

innebär en dyr 

investering. 

 

++ 

Nytt 

hållplatsläge 

medför att 

utformningen 

för hållplatsen 

uppfyller VGUs 

krav. 

Trafiksäkrare 

hållplats för 

både 

busschaufförern

a och övriga 

trafikanter.   

 

 

Sandbäcken –  
Det södra 

hållplatsläget flyttas 

till efter korsningen.  

Komplettera med 

perrongyta för båda 

hållplatslägena och 

gångbana till 

portläget.  

 

Investerings-

kostnad 

800 000 kr. 

Uppfyller kravet 

enligt VGU om 

hållplatsen flyttas 

efter korsningen 

och utformas med 

fickhållplats 

enligt VGU.s 

krav.   

-- 

Ny hållplats och 

perrongytor 

innebär en dyr 

investering. 

++ 

Nytt 

hållplatsläge 

medför att 

utformningen 
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för hållplatsen 

uppfyller VGUs 

krav. 

Trafiksäkrare 

hållplats för 

både 

busschaufförern

a och övriga 

trafikanter.   

 

Våtsjötorp- 

Busshållplats tas 

bort då den inte 

uppfyller kraven 

enligt VGU. Lågt 

antal resenärer.  

Kostnad för 

borttagning 

av 

busshållplats 

är 50 000kr. 

Hållplats tas bort. -- 

- 

 

++ 

- 

 

Boende i 

närområdet kan 

ha synpunkter på 

att hållplatsen tas 

bort. 

Ev. kompletterande dokument, namn 

och länk  

 

 

 

 Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Inriktning och 

rekommendera

de åtgärder  

Förslag till 

fortsatt 

planering 

och han-

tering  

 

Möjlig tid-

punkt för ge-

nomförande  

Ansvariga 

aktörer, ge-

nomförande  

Förslag till 

finansiering  

Övrigt  

 Lekhyttan Se bilaga 

1; PM 

Hållplatslä

gen 

Prio 2 Trv   

Klunkhyttan Se bilaga 

1; PM 

Hållplatslä

gen 

Prio 2 Trv   

Villingsberg Se bilaga 

1; PM 

Hållplatslä

gen 

Prio 1 Trv/Karlskog

a kommun 

  

Våtsjön 

 

Se bilaga 

1; PM 

Hållplatslä

gen 

Prio 3 Trv  Diskussion 

har förts 

angående 

Våtsjön om 

den ska vara 

kvar eller 

inte. Dock 

har 

Trafikverket 

tillsammans 

med 
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Karlskoga 

kommun 

beslutat att 

den skall 

vara kvar. 

Sandbäcken Se bilaga 

1; PM 

Hållplatslä

gen 

Prio 3 Trv   

 

 

 Motiv till bortsortering av analyserade lösningar, t.ex. kostnader, effekter, måluppfyllelse, 

problemet löses ej, nya problem skapas, viktiga behov blir inte tillgodosedda, orealistiska 

förväntningar  

Lekebergsvägen Se bilaga 1; PM Hållplatslägen 

Norhammarsvä

gen 

Se bilaga 1; PM Hållplatslägen 

Våtsjötorp Se bilaga 1; PM Hållplatslägen 

 

 Översiktlig beskrivning av process, dialog och andra kommunikationsaktiviteter i de olika 

faserna. Medverkande kompetenser och personer.  

Ett flertal samrådsmöten har genomförts med Trafikverket, berörda kommuner, 

Länstrafiken och bussentreprenören.  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum och underskrift av ansvarig för genomförande av åtgärdsvalsstudien 
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 Rekommendation: 

 Trafikeras 

 Ta bort 

Lanna  
Lekhyttan 

Klunkhyttan 

Sandbäcken 

Våtsjötorp 

Våtsjön 

Lekebergsvägen 

Norhammarsvägen 
Villingsberg 

Immetorp 
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Dokumentnamn Sida (av) 

PM – Hållplatslägen, väg E18 Lanna-
Våtsjötorp 

1 (10) 

    

 
 

PM Hållplatslägen, väg E18 Lanna-Våtsjötorp 

1 Bakgrund och syfte 

Hållplatslägen längs E18 mellan Örebro och Karsloga ses över utanför tätorterna. Syftet 

med förliggande PM är att redovisa kända förutsättningar samt att uifrån en analys av 

resandeunderlag och standard ge en rekomendation kring behovet av hållplatslägena.  

2 Förutsättningar 

2.1 Hållplatslägen under utredning 

Sträckan trafikeras av linje 500 mellan Örebro och Karlskoga. Figur 1 redovisar de tio 

hållplatslägen som är under utredning från väster: Immetorp, Våtsjötorp, Sandbäcken, 

Våtsjön (Lake Loge), Villingsberg, Norhammarsvägen, Lekebergsvägen, Klunkhyttan 

(Leken), Lekhyttan och Lanna motorvägshållplats. Idag trafikeras sex av de nio 

hållplatslägena medan det inte finns trafik till Våtsjötorp, Villingsberg och 

Norhammarsvägen. Vid Villingsberg är det bristande siktförhållanden som gjort att 

hållplatsläget stängts för trafik med hänvisning till bussförarnas arbetsmiljö.  

Figur 1: Hållplatslägen under utredning längs E18 mellan Örebro och Karsloga sträckan 

Våtsjötorp-Lanna. 

2.2 Biltrafik 

Trafiken längs väg E18 mellan Karlskoga och Lanna uppgår till 10 700 fordon per dygn 

(ÅDT uppmätt 2011) med en andel tung trafik på 16 %. Skyltad hastighet längs väg E18 

utmed sträckan är 100 km/h förutom sträckan Lanna-Lekhyttan där skyltad hastighet är 

110 km/h.  
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2.3 Kollektivtrafik 

Trafikering 

Vardagar trafikeras linje 500 som tätast med 15-minuterstrafik under morgonrusningen, 

med halvtimmestrafik under eftermiddagsrusningen och med timmestrafik under övrig tid.  

Enligt Länstrafiken är linje 500 klassad som expressbuss mellan huvudorter vilket gör att 

fritidsresande/sällanresenärer har lägre prioritet och därför bör stå tillbaka om de råder 

målkonflikter med mål om hög trafiksäkerhet.  

Resande 

Resandet längs linje 500 utgörs främst av pendlare som stiger på inom Örebro och 

Karlskoga tätorter. Det totala antalet påstigande på linje 500 var 1 191 resenärer per 

vardag totalt i båda riktningar mellan Örebro och Karlskoga. Detta enligt en mätning från 

Länstrafiken utförd i mellan 2a-6e mars 2015. Av dessa resande utgjorde påstigande 

inom Örebro och Karlskoga tätorter 99 % av det totala resandet. Övriga hållplatser 

utanför tätorterna hade under mätningen sammanlagt endast 1 % av det totala antalet 

påstigande. Av detta går det att dra slutsatsen att busstrafiken främst utgör en förbindelse 

för pendling mellan tätorterna Örebro och Karlskoga.  

Data om antal påstigande per hållplatsläge utmed sträckan har hämtats från en annan 

mätning än ovanstående som baseras på räkningar utförda av bussförare. Dessa 

räkningar är genomförda under en period på två veckor inkluderat helger mellan den 4e-

17e mars 2015. Enligt bedömning från Länstrafiken sker inte någon märkbar 

resandeökning till hållplatserna under sommarhalvåret. Antalet påstigande i underlaget 

från mätningarna i mars anger att Lekhyttan hade 4,3 påstigande per dag, Våtsjön med 

1,00 per dag, Klunkhyttan 0,8 påstigande per dag, Lanna 0,6 påstigande per dag (här är 

det endast möjligt att stiga på i riktning mot Karlskoga), Sandbäcken 0,14 påstigande per 

dag och Våtsjötorp 0,07 påstigande per dag. Lekebergsvägen, Norhammarsvägen och 

Villingsberg trafikeras som tidigare nämnts inte i dagsläget. Underlaget för data om antal 

påstigande bedöms vara vagt och kan vara förknippat med betydande osäkerheter.  

För att få en uppfattning om underlaget för kollektivtrafik har en grov uppskattning av 

antalet bostadshus i hållplatslägenas omgivning gjorts. Räkningen är baserad på synliga 

hus i kartjänsten Eniro och förknippad med betydande osäkerheter. Hållplatserna i Lanna 

ligger inom gångavstånd från villaområden i samhället. Hållplatserna vid Lekhyttan har ca 

60 hus inom 1 km varav en betydande del är permanentboende. Vid övriga hållplatslägen 

finns främst sommarhus. Vid Klunkhyttan finns ca 40 hus inom 1 km och ytterligare ca 20 

inom 1,5 km, här finns också en populär badplats ca 2 km bort. Vid Lekebergsvägen finns 

ca 50 hus inom 1 km och fler längre bort. Vid Norhammarsvägen finns ca 10 hus inom 1 

km. Vid Villingsberg finns ca 50 hus inom 1 km varav en del är permanentboende, här 
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finns även camping och försvarets skjutfält med utbildningsplatser. Vid Våtsjön finns ca 

30 hus inom 1 km, här finns också pendlarparkering och rastplats med en vägkrog och i 

närområdet en badplats samt att det finns planer på ca 10 nya villor i området. Vid 

Sandbäcken finns ca 80 hus inom 1 km och fler längre bort, här finns också pågående 

planarbete som kan utmynna i ca 50 nya villor inom 10-15 år enligt uppgift från Karlskoga 

kommun. Vid Våtsjötorp finns ca 10 hus inom 1 km. 

3 Analys 

En bedömning av resandeunderlag och standard på hållplatslägena redovisas i tabell 1. 

Resandeunderlaget har främst bedömts utifrån antal bostadshus inom 1 km från 

hållplatslägena, andel permanentboende och om det finns övriga målpunkter. Vidare har 

också antal påstigande vid resanderäkningen i mars 2015 beaktats. Åtgärdsbehov för att 

uppnå önskvärd standard och uppfylla riktlinjer enligt VGU (Trafikverkets riktlinjer för 

Vägar och Gators Utformning) beskrivs tillsammans med kostnaderna. Bedömningarna 

har delats enligt följande: 

Resandeunderlag Standard 

Bra resandeunderlag 
(mer än 50 hus med hög andel 
permanentboende inom 1 km) 

 

Port finns för passage av E18 och 
inga övriga åtgärdsbehov. 

Bra åtkomst till hållplats i form av 
gc-bana. Säker angöring av 

busshållplats. 

Visst resandeunderlag 
(mer än 20 hus inom 1 km) 

 

Port finns för passage av E18 men i 
övrigt brister som behöver åtgärdas. 
Saknas åtkomst i form av gc-bana. 
Ej säker angöring av busshållplats. 

Lågt resandeunderlag 
(mindre än 20 hus inom 1 km) 

 

Port för passage av E18 saknas och 
det finns inget lämpligt läge för ny port 

Saknas åtkomst i form av gc-bana. 
Ej säker angöring av busshållplats 

 

Tabell 1: Hållplatslägenas resandeunderlag och standard samt åtgärdsbehov 

Hållplatsläge Resandeunderlag Standard 
Åtgärdsbehov och 
kostnad  

Lanna 
motorvägshållplats 

Bostadsområde i 
samhällen inom 1 
km. 
0,6 påstigande per 
dag i mars 2015 
(endast möjligt att 
stiga på i riktning mot 
Karlskoga) 

Uppfyller önskad 
standard. 
Tillgänglighetsanpassat. 
Plattform bhpl typ 1. 
Avskild busshållplats.  

Inga åtgärder krävs.  
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Lekhyttan 

ca 60 hus inom 1km 
med hög andel 
permanentboende  
4,3 påstigande per 
dag i mars 2015. 

I riktning mot Karlskoga 
saknas gångbana till 
hållplatsläge samt att in- 
och utfartssträckan är för 
kort enligt enligt VGU 

I riktning mot Karlskoga 
komplettering av 
gångbana till hållplatsen 
samt justering av 
bullervall, plank och 
målning av 
infartssträckan. 
Kostnad 860 000 kr. 

Klunkhyttan 
(Leken) 

ca 40 hus inom 1 km 
och fler längre bort. 
0,8 påstigande per 
dag i mars 2015. 
Populär badplats 
inom 2 km 

Hållplatserna saknar 
perrongyta.  

Eventuellt kompletteras 
hållplatsen med 
perrongyta för att få upp 
standarden.  
Kostnad 500 000 kr 

Lekebergsvägen 

ca 50 hus inom 1 
km, inga övriga 
målpunkter. 
Trafikeras ej i 
dagsläget. 

Passage av E18 i plan. 
Saknas portläge för att 
åstakomma säker 
passage för oskyddade 
trafikanter till och från 
hållplatsläget. Perrongyta 
saknas. 

Då det saknas läge för 
port bedöms det inte gå 
att nå önskvärd standard 
genom åtgärder 
 

 
Norhammarsvägen 

ca 10 hus inom 1 
km, inga övriga 
målpunkter.  
Trafikeras ej i 
dagsläget. 

Passage av E18 i plan. 
Saknas portläge för att 
åstadkomma säker 
passage för oskyddade 
trafikanter till och från 
hållplatsläget. Perrongyta 
saknas 

Då det saknas läge för 
port bedöms det inte gå 
att nå önskvärd standard 
genom åtgärder 

Villingsberg 

ca 50 hus inom 1 km 
Camping 
Försvaret har 
skjutfält och 
utbildningsplatser 
Trafikeras ej i 
dagsläget p.g.a. 
bristande 
siktförhållande för 
bussförare. 

Siktproblem för bussen ut 
från hållplatsen i riktning 
mot Karlskoga. 
Påfartsrampen används 
som utkörningssträcka. 
Sikten är ett 
arbetsmiljöproblem för 
bussförarna och 
skyddsombud aviserade 
om skyddstopp vilket 
innebär att hållplatsen inte 
får trafikeras. Länstrafiken 
beslutade efter det att 
stänga hållplatsen. 

Hållplatsen i riktning mot 
Karlskoga flyttas på 
grund utav dålig sikt. 
Utredning pågår för nytt 
hållplatsläge. 
Komplettering av 
gångbana till 
busshållplats i riktning 
mot Örebro.  
Kostnad 1 050 000 kr 

Våtsjön 
(Lake Lodge) 

ca 30 hus inom 1 
km, planer på ny 
bebyggelse 
omfattande ca 10-15 
nya villor. 1,0 
påstigande per dag i 
mars 2015. 
Vägkrog med 
parkering och 
badplats i närheten. 
 

Hållplatserna saknar 
perrongyta. Den södra 
hållplatsen ligger på 
avfartsrampen och är inte 
utformad enligt VGU. 
Finns ingen yta för 
påstigande, får invänta 
bussen bakom vägräcket. 

Höjd standard inklusive 
perrongyta för att nå krav 
enligt VGU.  
Kostnad 1 050 000 kr 

Sandbäcken 

ca 80 hus inom drygt 
1 km och fler längre 
bort. Planer finns på 
att konvertera de 
närmare 80-talet 
befintliga fritidshusen 
till åretruntbostäder 
samt att därutöver 
skapa ett 25-tal nya 
villatomter.  

Hållplatserna saknar 
perrongyta. Den södra 
hållplatsen ligger på 
avfartsrampen och är inte 
utformad enligt VGU. 

Flytt av södra hållplatsen 
till efter korsningen. 
Komplettering med 
perrongyta för båda 
hållplatslägena  
Kostnad 800 000 kr 
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0,1 4 påstigande per 
dag i mars 2015. 

Våtsjötorp 

ca 10 hus inom 1 
km, inga övriga 
målpunkter. 
0,07 påstigande per 
dag i mars 2015. 

Passage av E18 sker i 
plan. Saknas portläge för 
att åstakomma säker 
passage för oskyddade 
trafikanter till och från 
hållplatsläget. Perrongyta 
saknas. 

Då det saknas läge för 
port bedöms det inte gå 
att nå önskvärd standard 
genom åtgärder 

 

Hållplatslägena i Lanna och Lekhyttan bedöms ha ett bra resandeunderlag. I Lanna 

motiveras det av att hållplatsläget ligger inne i samhället med villaområden inom mindre 

än 1 km. För Lekhyttan motiveras det av att det är den hållplats som hade klart högst 

antal påstigande i mätningen i mars 2015 med 4,29 resande per dag samt ca 60 hus med 

delvis med permanentboende inom 1 km. Standarden i Lanna är god och inga åtgärder 

krävs.  I Lekhyttan finns behov av att komplettera gångbanan till hållplatsen i riktning mot 

Karlskoga. Där finns även behov av att justera bullervall, plank och att måla om 

infartssträckan för att nå önskvärd standard enligt VGU. Totalt är kostnaden bedömd till 

860 000 kr för att åtgärda hållplatsläget. 

Hållplatslägena vid Klunkhyttan, Villingsberg, Våtsjön och Sandbäcken bedöms ha visst 

resandeunderlag samt portar för passage av E18. Vid Klunkhyttan motiveras det av att 

det finns ca 40 hus inom 1 km och betydligt fler inom 2 km, vidare finns en populär 

badplats i närheten. Hållplatsläget i Villingsberg bedöms ha ett visst underlag genom att 

det finns ca 50 hus inom 1 km samt att det finns en camping och att försvaret har ett 

skjutfält med arbetsplatser och utbildningsplatser i närheten.  I Sandbäcken utgörs 

underlaget av ca 80 hus varav de flesta sommarstugor inom 1 km och fler längre bort, här 

finns också planer på ca 50 nya villor enligt uppgift från Karlskoga kommun, Vid dessa 

hållplatslägen bedöms det vara möjligt att nå önskvärd standard förutsätt att åtgärder 

genomförs. Åtgärdsbehoven uppskattas till en kostnad av 500 000 – 1 050 000 kr per 

hållplatsläge.  

Hållplatslägena Lekebergsvägen, Norhammarsvägen och Våtsjötorp har inga portar för 

passage av E18 och lämpliga lägen för anlägga nya portar saknas. Planskild passage av 

E18 vid hållplatslägen bedöms vara ett minimum för att nå rimlig trafiksäkerhet och det 

bedöms därför inte gå att nå önskvärd standard ens med åtgärder vid något av dessa tre 

hållplatslägen. Norhammarsvägen och Våtsjötorp bedöms ha mycket låg efterfrågan med 

endast ca 10 hus inom 1 km. Våtsjötorp hade 0,07 resande per dag i mars 2015 medan 

medan Lekebergsvägen och Norhammarsvägen inte trafikeras i dagsläget. Från 

hållplatsläget Norhammarsvägen är det möjligt att ta sig till hållplatläget i Villingsberg 

längs en lokalväg på norra sidan om E18, en sträcka på ca 1,7 km. Från Våtsjötorp går 

det att ta sig till hållplatsläget i Sandbäcken via lokalväg på södra sidan om E18, en 
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sträcka på ca 1,5 km. Området kring Lekebergsvägen bedöms ha visst resandeunderlag 

med ca 50 hus inom 1 km. Från Lekebergsvägen går det dock att ta sig längs en lokalväg 

till det närliggande hållplatsläget i Klunkhyttan, för de flesta hus i området kring 

Lekebergsvägen bedöms det innebära ca 1 km längre väg.  
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4 Rekommendation 

Nedan följer en rekommendation av vilka hållplatser som bedöms vara motiverade att ha 

kvar och vilka som kan eller bör tas bort. Först beskrivs de aspekter som varit 

utgångspunkt för rekommendationen och därefter rekommenderad trafikering och sist ges 

en diskussion med motiv till rekommendationen. 

Utgångspunkter för rekommendationen 

Rekommendationen har följande utgångspunkter:  

 Behovet av hållplatsläget i form beaktas av bedömt resandeunderlag. Vidare tas 

hänsyn till tillgängligheten till närliggande hållplatser i de fall det kan vara aktuellt 

att ta bort hållplatsläget. 

 För trafiksäkerheten har det förutsatts vara ett krav att det ska vara möjligt att 

passera E18 i port vid hållplatserna. 

 Åtgärdskostnader för att nå önskvärd standard och riktlinjer enligt VGU beaktas.  

Behov av hållplatsläget har i ett första steg bedömts utifrån resandeunderlag. 

Resandeunderlaget har grovt uppskattats utifrån antal hus, uppskattningar av andel 

permanentboende, andra målpunkter, planerad framtida bebyggelse samt statistik om 

antal påstigande från mätningen i mars 2015. Generellt är denna data om 

resandeunderlaget betydande osäkerhet och det har endast i grova drag gått att jämföra 

behovet av kollektivtrafik vid de olika hållplatslägena. I de fall det bedöms vara aktuellt att 

ta bort hållplatsläget har tillgänglighet till närmsta hållplats studerats.  

Trafiksäkerheten har prioriterats vilket även stöds av Länstrafikens klassning av linje 500 

som expressbuss mellan huvudorter, som tidigare nämnts, med följden att 

fritidsresande/sällanresenärer har lägre prioritet och därför bör stå tillbaka om de råder 

målkonflikter med mål om hög trafiksäkerhet. Som trafiksäkerhetskrav har det förutsatts 

att det ska vara möjligt att passera E18 i port i anslutning till hållplatserna. Att passera 

gående över E18 i plan bedöms inte vara tillräckligt trafiksäkert. Där det inte finns port 

eller inte finns något lämpligt läge för att anlägga en ny port rekommenderas därför att 

hållplatsläget tas bort.  

Åtgärdskostnaderna för att uppnå önskvärd standard och för att klara VGUs riktlinjer finns 

sammanställda och det har setts som ett villkor att åtgärderna genomförs för de 

hållplatslägen som ska trafikeras. Exempel på åtgärder är att anlägga perrongytor, flytta 

hållplatslägen eller måla om körfält för att förbättra sikten samt att komplettera anslutande 

gångbanor.  
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Rekommendation för trafikering av hållplatslägen 

Tabell 2 nedan redovisar rekommendationer kring trafikering av de olika hållplatslägena. 

Tabell 2: Rekommenderad trafikering 

Hållplatsläge Rekommendation 
Behov av trafik, standard och 
åtgärdskostnader 

Lanna 

motorvägs-
hållplats 

Trafikera 
hållplatsläget 

 Behov: Bra resandeunderlag då hållplatsläget tätort 

inom 1 km. 
 Trafiksäkerhetskrav: Port för passage av E18 finns. 
 Åtgärdskostnader: Uppfyller önskvärd standard, 

inget åtgärdsbehov 

Lekhyttan 
Trafikera 
hållplatsläget 

 Behov: Bra resandeunderlag ca 60 hus med hög 
andel permanentboende inom 1 km samt högst antal 
påstigande enligt mätning i mars 2015. 

 Trafiksäkerhetskrav: Port för passage av E18 finns. 
 Åtgärdskostnader: Hållplatsen i riktning mot 

Karlskoga behöver kompletteras med anslutande 
gångbana samt justering av bullervall, plank och 
målning av infartssträckan till en bedömd kostnad av 
860 000 kr. 

Klunkhyttan 

(Leken) 
Trafikera 
hållplatsläget 

 Behov: Viss resandeunderlag, ca 40 hus inom 1 km 
och fler i området.  

 Trafiksäkerhetskrav: Port för passage av E18 finns. 
 Åtgärdskostnader: Visst behov av att komplettera 

med perrongyta till en bedömd kostnad av 500 000 
kr. 

Lekebergsvägen 
Ta bort hållplatsläget 
eftersom portläge 
saknas.  

 Behov: Visst resandeunderlag, ca 50 hus inom 1 
km, Från Lekebergsvägen går det dock att ta sig 
längs en lokalväg till hållplatsläget i Klunkhyttan 
vilket för de flesta av husen i området bedöms 
innebär ca 1 km längre väg vilket bedöms vara 
rimligt.    

 Trafiksäkerhetskrav: Port för passage av E18 finns 
inte (och lämpligt läge för ny port saknas). 

 Åtgärdskostnader: Då det saknas läge för port 
bedöms det inte gå att nå önskvärd standard genom 
åtgärder. Att ta bort hållplatsläget bedöms kosta 
150 000 kr. 

Norhammars-
vägen 

Ta bort hållplatsläget 
eftersom portläge 
saknas 

 Behov: Lågt resandeunderlag, ca 10 hus inom 1 km.  
 Trafiksäkerhetskrav: Port för passage av E18 finns 

inte (och lämpligt läge för ny port saknas). 
 Åtgärdsbehov: Då det saknas läge för port bedöms 

det inte gå att nå önskvärd standard genom 
åtgärder. Att ta bort hållplatsläget bedöms kosta 
150 000 kr. 

Villingsberg 
Trafikera 
hållplatsläget 

 Resandeunderlag: Visst resandeunderlag, ca 50 hus 
inom 1 km samt ytterligare målpunkter i form av 
camping och försvarets skjutfält med 
utbildningsplatser. 

 Trafiksäkerhetskrav: Port för passage av E18 finns. 
 Åtgärdsbehov: Hållplatsen i riktning mot Karlskoga 

behöver flyttas på grund utav dålig sikt samt att 
gångbana till behöver kompletteras till hållplatsen i 
riktning mot Örebro till en bedömd kostnad av 
1 050 000 kr 
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Våtsjön 

(Lake Lodge) 

 
Trafikera 
hållplatsläget 

 Resandeunderlag: Visst resandeunderlag, ca 30 hus 
inom 1 km samt ytterligare målpunkter i form av 
vägkrog med parkering samt badplats. Vidare finns 
planer på ca 10 nya villor.  

 Trafiksäkerhetskrav: Port för passage av E18 finns. 
 Åtgärdsbehov: Höjd standard inklusive perrongyta 

för att nå krav enligt VGU till en bedömd kostnad av 
1 050 000 kr. 

Sandbäcken 
Trafikera 
hållplatsläget 

 Resandeunderlag: Visst resandeunderlag, ca 100 
hus inom 1 km samt att planer finns på ca 50 nya 
villor i området. 

 Trafiksäkerhetskrav: Port för passage av E18 finns. 
 Åtgärdsbehov: Södra hållplatser behöver flyttas till 

efter korsningen samt att det finns behov av att 
komplettera med perrongyta för båda 
hållplatslägena totalt till en kostnad av 800 000 kr 

Våtsjötorp 
Ta bort hållplatsläget 
eftersom portläge 
saknas 

 Behov: Lågt resandeunderlag, ca 10 hus inom 1 km.  
 Trafiksäkerhetskrav: Port för passage av E18 finns 

inte (och lämpligt läge för ny port saknas). 
 Åtgärdsbehov: Då det saknas läge för port bedöms 

det inte gå att nå önskvärd standard genom 
åtgärder. Att ta bort hållplatsläget bedöms kosta 
50 000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Rekommendation: 

 Trafikeras 

 Ta bort 

Lanna  
Lekhyttan 

Klunkhyttan 

Sandbäcken 

Våtsjötorp 

Våtsjön 

Lekebergsvägen 

Norhammarsvägen 
Villingsberg 
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Diskussion kring rekommendationen 

Hållplatslägena i Lanna och Lekhyttan bedöms ha ett bra resandeunderlag. Standarden i 

Lanna är god och inga åtgärder krävs medan Lekhyttan har ett åtgärdsbehov på ca 

860 000 kr. Dessa hållplatser bedöms ha högst prioritet och rekommendationen är att de 

trafikeras. 

Hållplatslägena Lekebergsvägen, Norhammarsvägen och Våtsjötorp har inga portar för 

passage av E18 och lämpliga lägen för anlägga nya portar saknas. Därför bedöms det 

inte gå att nå tillräckligt hög trafiksäkerhetsstandard och rekommendationer är därför att 

dessa hållplatslägen tas bort. Norhammarsvägen och Våtsjötorp bedöms ha mycket låg 

efterfrågan med endast ca 10 hus inom 1 km. Från dessa hållplatser är det 1,7 respektive 

1,5 km till närliggande hållplatser i Villingsberg och Sandbäcken vilket bedöms vara 

rimligt med tanke på resandeunderlaget. Lekebergsvägen bedöms ha visst 

resandeunderlag med ca 50 hus inom 1 km, här går det att ta sig längs en lokalväg till det 

närliggande hållplatsläget i Klunkhyttan ca 1 km längre bort vilket också bedöms vara 

rimligt. 

Hållplatslägena vid Klunkhyttan och Sandbäcken rekomenderas att trafikeras. De 

motiveras av att de har visst resandeunderlag i närområdet samt utgör alternativ för 

hållplatslägena Lekebergsvägen och Våtsjötorp som rekommenderas att tas bort. Vidare 

finns portar för passage av E18. Åtgärdsbehoven för Klunkhyttan och Sandbäcken 

bedöms uppgå till 500 000 kr respektive 800 000 kr.  

Hållplatslägena vid Villingsberg och Våtsjön har portar för passage av E18 och ett visst 

resandeunderlag. Båda hållplatserna kräver dock dyra åtgärder på 1 050 000 kr per 

hållplatsläge för att uppnå önskvärd standard.  Hållplatslägena förbinds av lokalvägnätet 

med ett avstånd på ca 1,3 km vilket med tanke på de dyra åtgärdskostnaderna bedöms 

göra det motiverat att överväga att ta bort ett av hållplatslägena. Villingsberg har fler hus i 

närområdet medan Våtsjön dock hade fler resande enligt mätningen i mars 2015. 

Villingsberg utgör vidare alternativ till Norhammarsvägen som rekommenderas att tas 

bort. Sammantaget rekommenderas högre prioritet åt Villingsberg som bedöms ha ett 

stabilare resandeunderlag än Våtjsön. Det motiveras av att Villingsberg har fler hus i 

närområdet som i högre utsträckning bedöms vara permanentboende samt att försvaret 

har arbetsplatser och utbildningsplatser vid närliggande skjutfält.  
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Positiva effekter av att ta bort vissa hållplatslägen bedöms vara att trafiksäkerheten kan 

öka dels genom att de hållplatser som blir kvar kan få högre standard och vidare genom 

att de innebär färre stopp för bussarna. Samhällsekonomiskt bedöms det även totalt ge 

restidsvinster då den majoritet av resenärer som reser hela sträckan kan få kortare restid 

om antalet hållplatslägen blir färre. Vinsten väntas totalt överstiga den ökade restid som 

det fåtal resenärer som får längre väg till en trafikerad hållplats drabbas av. 

Tillgängligheten från de hållplatslägen som rekommenderas att tas bort bedöms vara 

rimlig med en ökad sträcka på 1,3-2 km till närmast liggande hållplatser, särskilt då det i 

många områden främst handlar om sommarhus. 

Beslutsunderlaget skulle kunna förbättras genom att genomföra mer utförliga 

resanderäkningar under längre tid samt mer detaljerade studier av andelen 

permanentboende i områdena kring hållplatslägena. 

 

 

2015-11-26 

M4Traffic 

Anders Bernhardsson 

Våtsjön 

Villingsberg 

500 meter 

BILAGA 1

Page 161 of 307



Bilaga 2 2015-11-26

Hållplats Brister/Problem Krav Åtgärder
Avstånd via sidovägnätet mellan 

hållplatserna.

Kostnad för åtgärd.exl byggledare, 

marklösen

Lanna motorvägshållplats

Inga brister. Uppfyller kraven enligt VGU. Tillgänglighetsanpassat. Plattform bhpl typ 1. 

Avskild busshållplats. 

Inga åtgärder krävs. 7,2 km mellan Lanna och 

Lekhyttan (västerut).

0 kr

Lekhyttan

Gångbana till hållplatsläge saknas i riktning mot Karlskoga. 

Hållplatsen i riktning mot Karlskoga är inte utformad enligt VGU. 

In-och utfartssträckan är för kort. 

Plattform bhpl typ 4 enligt VGU, hållplats på 

landsbygd med 1-20 påstigande per dag. 

Utformning av fickhållplats vid VR 80-100km/h 

i landsbygdsmiljö. Enligt VGU. 

Komplettering av gångbana till 

hållplatsläget i riktning mot Karlskoga. 

Justering av bullervall+ plank. Justering av 

målning för infartssträckan vid 

hållplatsläget i riktning mot Karlskoga. 

2,4 km mellan Lekhyttan och 

Klunkhyttan (västerut). 7,2 km 

mellan Lekhyttan och Lanna 

(österut).

860 000 kr

Klunkhyttan (Leken)

Hållplatserna saknar perrongyta. Plattform bhpl typ 4 enligt VGU, hållplats på 

landsbygd med 1-20 påstigande per dag. 

Utformning av fickhållplats vid VR 80-100km/h 

i landsbygsmiljö.  Enligt VGU.

Hållplatsen kompletteras med perrongyta 

enligt typ 4, för att få upp standarden på 

hållplatsen. Dessutom finns det en 

pendlarparkering. Intill aktuell hållplats 

finns en populär badplats. 

2,4 km mellan Klunkhyttan och 

Lekebergsvägen (västerut). 2,1 km 

mellan Klunkhyttan och Lekhyttan 

(österut).

500 000 kr

Lekebergsvägen

Saknar portläge för att åstakomma säker passage för oskyddade 

trafikanter till och från hållplatsläget. Perrongyta saknas. 

Plattform bhpl typ 4 enligt VGU, hållplats på 

landsbygd med 1-20 påstigande per dag. 

Utformning av fickhållplats vid VR 80-100km/h 

i landsbygsmiljö.  Enligt VGU.

Aktuellt hållplatsläge tas bort. Koppling  till 

busshållsplatsen vid Villingsberg  finns via 

sidovägnätet på norra sidan av väg E18. 

4,1 km mellan Lekebergsvägen och 

Norhammarsvägen (västerut). 2,4 

km mellan Lekebergsvägen och 

Klunkhyttan (österut).

150 000 kr

Norhammarsvägen

Saknar portläge för att åstakomma säker passage för oskyddade 

trafikanter till och från hållplatsläget. Perrongyta saknas. 

Plattform bhpl typ 4 enligt VGU, hållplats på 

landsbygd med 1-20 påstigande per dag. 

Utformning av fickhållplats vid VR 80-100km/h 

i landsbygsmiljö.  Enligt VGU.

Aktuellt hållplatsläge tas bort. Koppling  till 

busshållsplatsen vid Villingsberg  finns via 

sidovägnätet på norra sidan av väg E18. 

1,8 km mellan Norhammarsvägen 

och Villingsberg (västerut). 4,1 km 

mellan Norhammarsvägen och 

Lekebergsvägen (österut).

150 000 kr

Villingsberg

Siktproblem finns för hållplatsen i riktning mot Karlskoga när 

bussen ska köra ut från hållplatsen. Bussarna använder 

påfartsrampen som utkörningssträcka. Sikten utgör ett 

arbetsmiljöproblem för busscahufförerna och skyddsombud har 

aviserat om skyddstopp för aktuell hållplats, vilket innebär att den 

hållplatsen inte får trafikeras. 

Plattform bhpl typ 4 enligt VGU, hållplats på 

landsbygd med 1-20 påstigande per dag. 

Utformning av fickhållplats vid VR 80-100km/h 

i landsbygsmiljö.  Enligt VGU.

Hållplatsen i riktning mot Karlskoga 

kommer att flyttas på grund utav dålig sikt. 

Utredning pågår för nytt hållplatsläge. 

Komplettering av gångbana till 

busshållplats i riktning mot Örebro. 

Dessutom skall det finnas cykelställ. 

1,5 km mellan Villingsberg och 

Våtsjän (västerut). 1,8 km mellan 

Villingsberg och 

Norhammarsvägen (österut).

1 050 000 kr exl. Pendlarparkering

Våtsjön(Lake Lodge)

Hållplatserna saknar perrongyta.  Den södra hållplatsen ligger på 

avfartsrampen och är inte utformad enligt VGU. Finns ingen yta 

för påstigande, får invänta bussen bakom vägräcket.  

Plattform bhpl typ 4 enligt VGU, hållplats på 

landsbygd med 1-20 påstigande per dag. 

Utformning av fickhållplats vid VR 80-100km/h 

i landsbygsmiljö.  Enligt VGU.

Gång- och cykelmöjligheter finns på 

sidovägnät för att nå hållplatsen vid 

Villingsberg som bedöms ha högre 

efterfrågan. Eventuellt plockas hållplatsen 

bort. 

1,8 km mellan Våtsjön och 

Sandbäcken (västerut). 1,5 km 

mellan Våtsjön och Villingsberg 

(österut).

1 050 000 kr

Sandbäcken

Hållplatserna saknar perrongyta.  Den södra hållplatsen ligger på 

avfartsrampen och är inte utformad enligt VGU. 

Plattform bhpl typ 4 enligt VGU, hållplats på 

landsbygd med 1-20 påstigande per dag. 

Utformning av fickhållplats vid VR 80-100km/h 

i landsbygsmiljö.  Enligt VGU.

Den södra hållplatsen flyttas till efter 

korsningen. Kompletteras med perrongyta 

för båda hållplatslägena samt anslutande 

gångbana. Hållplatserna utformas som 

fickhållplats. 

1,6 km mellan Sandbäcken och 

Våtsjötorp (västerut). 1,8 km 

mellan Sandbäcken och Våtsjön 

(österut).

800 000 kr

Våtsjötorp

Saknar portläge för att åstakomma säker passage för oskyddade 

trafikanter till och från hållplatsläget. Perrongyta saknas. 

Plattform bhpl typ 4 enligt VGU, hållplats på 

landsbygd med 1-20 påstigande per dag. 

Utformning av fickhållplats vid VR 80-100km/h 

i landsbygsmiljö.  Enligt VGU.

Aktuellt hållplatsläge tas bort. Koppling  till 

busshållsplatsen vid Sandbäcken finns via 

sidovägnätet. 

3,7 km mellan Våtsjötorp och 

Immetorp (västerut). 1,6 km 

mellan Våtsjötorp och Sandbäcken 

(österut).

50 000 kr
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Immetorp

Busshållplatserna saknar tillgänglighetsanpassning.Vid västra 

hållplatsläget  är inte gångbanan till busshållplatsen 

tillgänglighetsanpassat,  lutningen är för brant. 

Plattform bhpl typ 1. Utformning av 

fickhållplats vid VR 80-100km/h i 

landsbygdsmiljö. Enligt VGU.

Denna busshållplats utrdes separat 

gällande utformningen av Karlskoga 

kommun. Komplettering av 

tillgänglighetsanpassning för 

perrongytorna. Justering av lutningen på 

gångbanan som ansluter till det västra 

hållplatsläget. Dessutom skall det finnas 

cykelställ. Ingår i ÅVS för väg E18.

3,7 km mellan Immetorp och 

Våtsjötorp (österut).

350 000 kr
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Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2015-12-18

Justerande Utdragsbestyrkande

KS § 299 KS 2015.0058

Ställningstagande avseende åtgärdsvalsstudie för 
busshållplatser längs E18 sträckan Örebro-Karlskoga

Sammanfattning
Efter att busshållplatsen i Villingsberg på grund av trafiksäkerhetsskäl stängdes 
i december 2014 tog Karlskoga kommun initiativ till ett arbete med syfte att 
åter kunna öppna busshållplatsen. 

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har nu genomförts som föreslår är att tre 
busshållplatser tas bort permanent; Lekebergsvägen i Lekebergs kommun samt 
Norhammarsvägen och Våtsjötorp i Karlskoga kommun. Det innebär att 
busshållplatsen vid Villingsberg bedöms ha så stort värde att den efter 
ombyggnad ska kunna öppnas igen.

De tre huvudparterna, Trafikverket, Karlskoga kommun och Lekebergs 
kommun, har nu att ta ställning till ifall man är beredd att ställa sig bakom den 
inriktning och de åtgärder som förordas i åtgärdsvalsstudien.

Rekommendation är att Karlskoga kommun ställer sig bakom innehållet i 
åtgärdsvalsstudien samt ger kommunledningskontoret uppdrag att tillsammans 
med Trafikverket arbeta för att Villingsbergs busshållplats snarast kan öppna 
igen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 27 november 2015
Förenklad åtgärdsvalsstudie för Busslinje 500, Örebro-Karlskoga, väg E18, 
Örebro län, inklusive bilagor, den 27 november 2015

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom innehållet i 

åtgärdsvalsstudien för Busslinje 500, (busshållplatser längs sträckan) 
Örebro-Karlskoga, väg E18, Örebro län.

2. Kommunstyrelsen gav kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att 
tillsammans med Trafikverket arbeta för att busshållplatsen vid 
Villingsberg snarast möjligt kan öppna för trafik igen.

Expedieras till
Trafikverket
Region Örebro län
Lekebergs kommun
Örebro kommun, Jan Persson
Samhällsbyggandsförvaltningen
Kommunstyrelsens ledningskontor
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Tjänsteskrivelse 1 (3)

2015-11-27 KS 2015.0058

Handläggare

Bosse Björk

 

Ställningstagande avseende åtgärdsvalsstudie för 
busshållplatser längs E18 sträckan Örebro-
Karlskoga

Sammanfattning
Efter att busshållplatsen i Villingsberg p g a trafiksäkerhetsskäl stängdes 
i december 2014 tog Karlskoga kommun initiativ till ett arbete med syfte 
att åter kunna öppna busshållplatsen. 

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har nu genomförts som föreslår är att tre 
busshållplatser tas bort permanent; Lekebergsvägen i Lekebergs kommun 
samt Norhammarsvägen och Våtsjötorp i Karlskoga kommun. Det 
innebär att busshållplatsen vid Villingsberg bedöms ha så stort värde att 
den efter ombyggnad ska kunna öppnas igen.

De tre huvudparterna, Trafikverket, Karlskoga kommun och Lekebergs 
kommun, har nu att ta ställning till ifall man är beredd att ställa sig 
bakom den inriktning och de åtgärder som förordas i åtgärdsvalsstudien.

Rekommendation är att Karlskoga kommun ställer sig bakom innehållet i 
åtgärdsvalsstudien samt ger kommunledningskontoret uppdrag att 
tillsammans med Trafikverket  arbeta för att Villingsbergs busshållplats 
snarast kan öppna igen.

Beslutsunderlag
Ledningskontorets tjänsteskrivelse, 27 nov 2015
Förenklad åtgärdsvalsstudie för Busslinje 500, Örebro-Karlskoga, väg 
E18, Örebro län, inklusive bilagor, 27 nov 2015

Bakgrund
I december 2014 stängdes busshållplatsen i Villingsberg efter den inte 
bedömts uppfylla rimliga krav på trafiksäkerhet. Även busshållplatserna 
Norhammarsvägen och Lekebergsvägen (i Lekebergs kommun) stängdes 
av samma skäl. Beslutet togs av Länstrafiken, Örebro läns landsting 
(numera Region Örebro län), som är ansvarig för busstrafiken i länet.

Karlskoga kommun tog omedelbart initiativet till ett arbete med syfte att 
åter kunna öppna busshållplatsen i Villingsberg. Kravet från 
Trafikverket, som är huvudman för europavägen (E18) inklusive 
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busshållplatsernas fysiska utformning, och Länstrafiken var då att hela 
sträckan Örebro-Karlskoga (busslinje 500) skulle ses över för att 
säkerställa det långsiktiga behovet av busshållplatser. Parterna, vilket 
även inkluderar Lekebergs kommun, enades därför om att genomföra en 
s k förenklad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) i enlighet med Trafikverkets 
metodik för hur underlag för beslut om insatser ska tas fram. 

ÅVS:en som upprättats med hjälp av konsultföretaget EQC, har tittat den 
fysiska standarden för samtliga 10 busshållplatser på sträckan, varav 
Lanna (i Örebro kommun) och Immetorp i Karlskoga endast varit 
referenshållplats i vardera änden medan behovet av övriga utvärderats. I 
utvärderingen har ingått resandestatistik, antalet hushåll som ligger inom 
vissa radier från hållplatserna, framtida utvecklingspotential avseende 
bostäder och arbetsplatser samt kostnader och praktiska möjligheter att 
åtgärda respektive hållplats till acceptabel standard.

Länstrafiken (Region Örebro län) som är ansvarig för trafikeringen har 
deltagit i arbetet med ÅVS:en men inte är en part som ska ta ställning till 
dess innehåll. Länstrafikens utgångspunkt är så många som möjligt ska 
resa kollektivt och att resan då måste vara säker och snabb. Det finns 
därför en inbyggd konflikt mellan tiden för resan för den absoluta 
majoriteten av resenärerna, ca 99 %, som stiger av och på i Örebro eller 
Karlskoga och de som stiger av eller på någonstans efter vägen. Eftersom 
antalet av- och påstigande är lågt är Länstrafikens ståndpunkt att antalet 
stopp på sträckan bör minskas där säkra busshållplatser av god standard 
inte är rimliga att åstadkomma. Bussentreprenören och busschaufförernas 
fackförbund (kommunal) har deltagit som sakkunnig i säkerhetsfrågan 
och för avstämning.

Åtgärdsvalsstudien är nu genomförd och förslaget är att tre 
busshållplatser tas bort permanent; Lekebergsvägen i Lekebergs kommun 
samt Norhammarsvägen och Våtsjötorp i Karlskoga kommun. Två av 
dessa är redan stängda medan Våtsjötorp som ligger närmast Karlskoga 
har mycket lågt resande och inga uppenbara utvecklingsmöjligheter inom 
överskådlig tid. Gemensamt för de tre hållplatserna är förutom mycket 
lågt resande att det inte är möjligt att till rimliga kostnader ordna en 
planfripassage under/över E18 för de som ska resa med bussarna.
Förslaget innebär att busshållplatsen vid Villingsberg bedöms ha så stort 
värde att den bör byggas om för att kunna öppnas igen.
Frågetecken har funnits vad gäller busshållplatsen vid Våtsjön 
(restaurangen) med inriktningen i ÅVS:en är att inte rekommendera en 
stängning.

Föresatsen är nu att de tre huvudparterna, Trafikverket, Karlskoga 
kommun och Lekebergs kommun, har att ta ställning till ifall man är 
beredd att ställa sig bakom den inriktning och de åtgärder som förordas i 
åtgärdsvalsstudien.
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Överväganden
Stängningen av tre hållplatser med mycket lågt resande och och små 
möjligheter att bygga om till en god standard bedöms vara en rimlig 
kompromiss för att behålla attraktiviteten för majoriteten av resenärerna 
samtidigt som Villingsbergs hållplats efter ombyggnad ska kunna öppna 
för trafik igen.

Exakt vilka åtgärder som ska göras och hur de ska finansieras regleras 
inte i åtgärdsvalsstudien. Trafikverket som huvudman har ansvaret för att 
genomföra åtgärdsvalsstudiens ambitioner.

Åtgärdsvalsstudien bedöms vara ett väl avvägt åtgärdspaket som ger de 
utifrån förutsättningarna bästa möjligheterna till ett hållbart kollektivt 
resande mellan Karlskoga och Örebro, med hänsyn till mellanliggande 
orter och områden.

Rekommendation är att Karlskoga kommun ställer sig bakom innehållet i 
åtgärdsvalsstudien.

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom innehållet i 

åtgärdsvalsstudien för Busslinje 500, (busshållplatser längs sträckan) 
Örebro-Karlskoga, väg E18, Örebro län.

2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag 
att tillsammans med Trafikverket arbeta för att busshållplatsen vid 
Villingsberg snarast möjligt kan öppna för trafik igen.

Bosse Björk
samhällsplaneringschef

Expedieras till:
Trafikverket
Region Örebro län
Lekebergs kommun
Örebro kommun, Jan Persson
Samhällsbyggandsförvaltningen
KS Ledningskontor
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Tekniskchef)

Protokollet innehåller paragraferna §9

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9 - Åtgärdsvalstudie för busshållsplatser längs E18 sträckan 
Örebro-Karlskoga (KS 15-795)
Ärendebeskrivning
Efter att några busshållplatser, bl a "Lekebergsvägen" i Lekebergs kommun, stängdes av 
trafiksäkerhetsskäl i december 2014 tog Karlskoga kommun initiativ till ett arbete syftande till att få 
bättre underlag för hur hållplatsinfrastrukturen kan utformas för att erhålla tillräcklig trafiksäkerhet.
Åtgärdsvalsstudien är nu genomförd och där föreslås att tre hållplatser avvecklas. En av dessa ligger i 
Lekebergs kommun. De tre huvudparterna; Trafikverket, Karlskoga kommun och Lekebergs kommun, 
har nu att ta ställning till om man är beredd att ställa sig bakom den inriktning och de åtgärder som 
förordas i åtgärdsvalsstudien.
Rekommendation är att Lekebergs kommun ställer sig bakom innehållet i åtgärdsvalsstudien.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom innehållet i åtgärdsvalsstudien för Busslinje 500 (busshållplatser 
längs sträckan) Örebro-Karlskoga, väg E18, Örebro län.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Åtgärdsvalstudie för busshållsplatser längs E18 sträckan Örebro-Karlskoga
 Åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
 Bilaga 1 till åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
 Bilaga 2 till åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
 Karta till åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
 Karlskoga KS §299/2015 Åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
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KS 15-734
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Dnr: KS 15-734

Tjänsteskrivelse - Revidering av Riktlinjer för sociala 
medier 
   

Ärendebeskrivning
Intresset för att använda sociala medier inom kommunens verksamheter har ökat. 
Det finns ett växande behov av att finnas i de sociala medierna för att på ett snabbt 
och enkelt sätt kunna nå fram och skapa dialog. Med en ökad efterfrågan följer också 
större krav på hur kommunens riktlinjer är utformade. För att förtydliga 
verksamheternas möjligheter och skyldigheter när det kommer till användandet av 
sociala medier behövdes en revidering av riktlinjerna som antogs 2014.  

De reviderade riktlinjerna ska ge chefer och medarbetare i Lekebergs kommun en 
tydlig vägledning och uppmuntran i användningen av sociala medier på ett sätt som 
är förenligt med kommunens policydokument och gällande lagstiftning.

Riktlinjerna är framtagna för att följa de direktiv som finns inom området och baseras 
på E-delegationens riktlinjer Myndigheters användning av sociala medier.

1.1 Övergripande konsekvenser
Beslutet innebär inte några konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration.

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för sociala medier. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ellinor Arvidsson
Kommundirektör Handläggare
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Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
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Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
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1 Inledning 
Idag förväntas kommuner vara närvarande där medborgarna är, även i sociala 
medier. Även inom kommunen finns ett behov av att finnas i de sociala medierna för 
att på ett snabbt och enkelt sätt kunna nå fram och skapa dialog med medborgarna. 

De sociala medierna möjliggör ett snabbt utbyte av information, en arena att samla 
in tankar, idéer och förslag. Det är också ett mycket bra sätt att följa samhälls-
utvecklingen och att skapa nätverk för kunskapsutbyte. 

Dessa riktlinjer ska ge chefer och medarbetare i Lekebergs kommun vägledning och 
uppmuntran i användningen av sociala medier på ett sätt som är förenligt med 
kommunens styrdokument och gällande lagstiftning.

Riktlinjerna i detta dokument är framtagna för att följa de direktiv som finns inom 
området och baseras på E-delegationens riktlinjer Myndigheters användning av 
sociala medier. 

2 Utgångspunkter för användning av sociala medier 
Här följer några generella utgångspunkter för kommunens användning av sociala 
medier. 

2.1 Sociala medier är verksamhetens ansvar 
I Lekebergs kommun är varje verksamhet ansvarig för sin egen kommunikation. Det 
är alltså upp till respektive verksamhet att bestämma om sociala medier ska 
användas inom verksamhetens område, och vilka sociala medier som i sådana fall ska 
användas. Verksamheten ansvarar för att de lagar som finns inom området följs och 
att man följer de riktlinjer som beskrivs i detta dokument. Det är den som har 
verksamhetsansvar som har kommunikationsansvar. 

2.2 En tydlig avsändare 
Det ska tydligt framgå att det är en verksamhet inom Lekebergs kommun som är 
avsändare, och kommunens logotyp ska finnas med i alla kanaler som används för 
kommunikation. Alla konton ska även, där det är möjligt, förses med en bild som 
symboliserar verksamheten. 

De sociala medier som används inom Lekebergs kommun ska kunna nås från 
kommunens webbplats. Alla sociala medier ska även länka till www.lekeberg.se. 

2.3 Sociala medier är ett komplement 
Lekebergs kommun kommunicerar i flera olika kanaler och det är viktigt att 
informationen stämmer överens. Verksamheter som använder sociala medier ska se 
till att den information som finns på www.lekeberg.se är tillräcklig och uppdaterad 
innan kommunikation sker i sociala medier. 

De sociala medier som Lekebergs kommun använder ska ses som ett komplement till 
kommunens primära kommunikationskanaler. Kommunens främsta 
kommunikationskanal för extern kommunikation är www.lekeberg.se. Det är viktigt 
att de sociala medierna inte ersätter de primära kommunikationskanalerna. I 
Kommunikationspolicy för Lekebergs kommun kan man läsa mer om kommunens 
kommunikationskanaler. 
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Myndigheter får inte utesluta kategorier av människor genom att bara tillhandahålla 
viss information via en specifik kanal. Det kan till exempel bli fallet om kommunen 
endast annonserar om ett möte för allmänheten via sociala medier. 

2.4 Sociala medier privat och i tjänsten
Lekebergs kommun ser positivt på medarbetare som i sin tjänst använder sociala 
medier för att underlätta informationsspridning och dialog med medborgare. Det 
finns också exempel på verksamheter som använder sociala medier för att nätverka 
och höja sin kompetens genom att ta del av goda exempel och tips från andra 
verksamheter via sociala medier. 

Ibland kan det dock vara svårt för utomstående att veta om medarbetare använder 
sociala medier privat eller i tjänsten. Här följer därför några riktlinjer: 

 Medarbetare i Lekebergs kommun bör inte uttala sig för kommunens räkning 
från sina privata konton. Vill man bidra till kommunikationen utifrån sin 
tjänsteroll så ska det göras från kommunens konton där man skriver under 
sitt inlägg med namn, titel och verksamhet. 

 När medarbetare använder sina privata konton utanför tjänsten bör det vara 
tydligt att det är som privatperson och inte som tjänsteperson. 

 Om medarbetare skulle få in frågor som rör tjänsteutövning via något av de 
sociala medier som används privat så ska man hänvisa till kommunens 
officiella kommunikationskanaler. 

 Lekebergs kommun rekommenderar att verksamheterna diskuterar 
användandet av sociala medier, både privat och i tjänsten, på sina 
arbetsplatser. 

2.5 Avtalsvillkor 
För att kunna använda sociala medier måste ofta en mängd olika avtalsvillkor 
accepteras. Innan verksamheter börjar använda sociala medier bör det göras en 
bedömning av de eventuella avtalsvillkor som användarna kan behöva acceptera. Det 
gäller både de avtal som kommunen förbinder sig till, och de avtal som andra 
förbinder sig till för att kunna lämna, eller ta del av information, som finns på ett 
socialt medium som Lekebergs kommun har valt att använda.  

En rekommendation är att skriva ut i det sociala mediet att synpunkter och frågor 
alltid kan lämnas in via kommunens synpunktssystem på www.lekeberg.se. 

3 Kommunövergripande Facebooksida 
Lekebergs kommun har sedan 2015 en kommunövergripande Facebooksida för att 
kunna möta medborgarna även via sociala medier. Lekebergs kommun har via 
Facebook ytterligare en kanal för att nå ut med och samla in information, 
marknadsföra kommunen och lyfta fram de verksamheter som kommunen bedriver. 
Via kommunens Facebooksida tar kommunen emot och svarar på frågor och 
synpunkter samt har en etablerad kanal om vi snabbt måste nå ut med exempelvis 
krisinformation. 
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För kommunens övergripande konton i sociala medier, i nuläget endast Facebook, 
ansvarar administrativa avdelningen. Det är kommunikatören som har till uppgift att 
sköta det dagliga arbetet och utvecklingen av kommunens närvaro i sociala medier. 

Varje verksamhet ansvarar för att snabbt bidra med svar på frågor och synpunkter 
som rör den egna verksamheten. Verksamheterna får även gärna bidra med tips och 
idéer på innehåll och ämnen.

Verksamheter inom Lekebergs kommun har rätt att, och bör, använda den 
kommunövergripande Facebooksidan för sin kommunikation. Det är administrativa 
avdelningen som avgör vilken information som ska publiceras på sidan. 

4 Att börja använda sociala medier
För att verksamheten ska komma igång och använda sociala medier finns en del steg 
att gå igenom.

Börja med att läsa igenom dessa riktlinjer, förankra arbetet i verksamheten och ta 
sen ställning till de krav som ställs på de verksamheter som använder sociala medier. 
När det är klart ska kommunens kommunikatör kontaktas. 

Att introducera kommunens verksamheter på sociala medier ska alltid gå via 
kommunikatören. Konton skapas centralt och delas sedan ut till verksamheten. 

Att delta i sociala medier är ett långsiktigt åtagande som kräver att närmsta chef har 
godkänt det sociala mediet som kommunikationskanal för verksamheten, samt gett 
ett tydligt uppdrag till de personer som ska sköta det dagliga arbetet och avsatt tid 
för det. 

4.1 Syfte
Gå igenom på vilket sätt sociala medier kan bidra till att nå verksamhetens mål. Det 
är viktigt att det är förankrat inom organisationen att sociala medier ska användas, 
varför det ska det samt hur arbetet ska gå till. Riktlinjerna i detta dokument ska vara 
välkända. 

I de fall som en ny Facebooksida ska skapas bör verksamheten fundera över om inte 
den kommunövergripande Facebooksidan kan täcka behoven. 

4.2 Personella resurser 
Bestäm vilka som ska administrera kontot. För varje sida ska det finnas en sidansvarig 
och minst en redaktör. 

För att få företräda kommunen i sociala medier krävs ett delegationsbeslut. I 
Lekebergs kommun är det chef som har delegation på att besluta vilka som har rätt 
att uttala sig som Lekebergs kommun i sociala medier. Det krävs alltså ett beslut från 
chef för att få starta ett konto i sociala medier. 

Hur ofta måste vi ha uppsikt över våra sociala medier? 
Enligt lag måste kommunen hålla uppsikt över de sociala medier som kommunen 
ansvarar för. Brister i uppsikt kan resultera i skadeståndsskyldighet och straffansvar. 
Det är därför viktigt att fundera över om verksamheten har de personella resurser 
som behövs för att använda sociala medier. 

Page 181 of 307



Riktlinje 6 (13)

Finns inte tiden för detta är rekommendationen att avstå från att använda sociala 
medier, eller att begränsa sin medverkan i sociala medier genom att exempelvis 
använda sig av den kommunövergripande Facebooksidan. Uppsikten för den 
kommunövergripande Facebooksidan ligger på administrativa avdelningen. 

Grundregeln är att ha uppsikt över konton i sociala medier minst en gång/arbetsdag. 

Vid publicering av sådant som kan generera mycket kommentarer, eller då det 
nyligen förekommit inlägg som kommunen har tagit bort, ska man ha uppsikt över 
det sociala mediet flera gånger dagligen. Detta gäller även utanför ordinarie 
arbetstid. 

Det är verksamheten som ansvarar för att ha rutiner för att hantera uppsikten även 
under semester, sjukdom, utbildning och annan frånvaro. 

4.3 Grundläggande information som ska finnas 
I de sociala medier som kommunen använder bör följande information alltid finnas 
med: 

 Att det är Lekebergs kommun som använder det sociala mediet
 I vilken utsträckning meddelanden blir tillgängliga för andra användare
 Att inkomna meddelanden blir allmänna handlingar och vad som gäller 

beträffande bevarande och gallring 
 Syftet med användningen av sociala medier, varför kommunen använder det 

och hur det är tänkt att andra kan använda det
 Vilka uppgifter som inte får publiceras 
 Vad kommunen gör om användarna inte följer rekommendationerna 

Läsare på det sociala mediet ska kunna få kontakt med ansvarig person på ett tydligt 
och enkelt sätt för att framföra åsikter eller exempelvis anmäla olämpliga 
kommentarer. 

För att underlätta arbetet med att starta upp närvaro i sociala medier har förslag på 
informationstexter tagits fram. Dessa finns som bilaga. 

5 Att använda sociala medier

5.1 Skriva inlägg 
Kommunens inlägg på sociala medier är ofta det som inleder dialogen med 
användarna. Tänk därför på att skriva sådant som hänger ihop med varför 
verksamheten valde att använda sig av sociala medier, sidans syfte. 

Skriv lagom ofta om det som är intressant, vad som är lagom beror på syftet med 
sidan. 

Uppmuntra gärna till dialog genom att ställa frågor, be om tips eller uppmana till att 
sprida information. 

Det som kommunen skriver ska vara skrivet på ett språk som är enkelt och lätt att 
förstå, klarspråk. I sociala medier kan kommunen även vara mer personliga i tonen än  
i andra sammanhang. Skriv du om mottagaren och vi om Lekebergs kommun. 
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Riktlinjer:

 Tänk gärna på sidans syfte innan du skriver, och att avsändaren är Lekebergs 
kommun 

 Skriv så enkelt som möjligt 
 Uppmana gärna till kommentarer och delningar
 Information som är av vikt ska inte enbart publiceras i sociala medier 
 Skriv inte under nya inlägg som du publicerar på Facebook, skriv bara under 

med namn vid svar

5.2 Hantera kommentarer 
Syftet med sociala medier är ofta den dialog som kan uppstå mellan användarna. 
Därför är det viktigt att kommunen tar hand om, och svarar på de frågor och 
kommentarer som kommer in via sociala medier. 

Sidansvarig samt de redaktörer som har fått i uppdrag att använda sociala medier har 
ansvar för att hantera inkommande synpunkter, kommentarer och frågor. 

Försök att svara så snabbt som möjligt, absolut senast inom en arbetsdag, och skriv 
under svaret med namn, titel och verksamhet. Det är personen vars svar vi publicerar 
som ska skriva under, och inte den som publicerar själva svaret. Den som har mest 
kunskap i frågan är den som ska svara. 

Kan kommunen inte ge ett svar på frågan inom rimlig tid så svara inom en arbetsdag 
att vi har skickat frågan vidare till rätt person som kommer att återkomma med ett 
svar så snart som möjligt (som längst inom fem arbetsdagar). 

I en del sociala medier finns funktionen att ta bort kommentarsfunktionen. Detta bör 
undvikas då själva syftet med sociala medier försvinner. Är kommunen endast ute 
efter att förmedla information så är kommunens webbplats förmodligen rätt kanal 
att göra det på. 

Kommentarer som kommer in via sociala medier och som innehåller förslag och 
synpunkter ska registreras och diarieföras i Platina efter att kommentaren har 
besvarats. Både kommentaren och svaret ska sparas. Det är verksamheten som 
ansvarar för att detta görs. 

Riktlinjer:

 Våra sociala medier ska kollas minst en gång/arbetsdag 
 Vid behov kollar vi oftare
 Svara så snabbt som möjligt
 Skriv under svaren med namn, titel och verksamhet 
 Kommentarer som innehåller synpunkter och förslag (eller som är av vikt) ska 

skickas till Platina tillsammans med svaret  
 Kommentarer, synpunkter eller svar som kan antas strida mot gällande 

lagstiftning ska tas bort direkt (se kap. 8)

5.3 Bilder och filmer 
Avtalsvillkoren för sociala medier innebär ofta att kommunen upplåter en viss rätt till 
det material som publiceras. Därför bör verksamheten säkerställa att man har sådan 
rätt till bilder, filmer och texter innan de publiceras. Var extra noggrann med bilder 
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som föreställer personer, och att de har lämnat godkännande på att kommunen får 
använda bilderna även i sociala medier.

6 Diarieföring, gallring och arkivering
Diarieföring 
Allmänna handlingar i sociala medier behöver inte diarieföras. De måste däremot 
hållas ordnade då kommunen är skyldiga att kunna lämna ut dem oavsett var och hur 
de förvaras. För att säkerställa det så ska kommentarer som innehåller synpunkter 
och förslag skickas till Platina.  

Ta kontakt med administrativa avdelningen om du är osäker på hur ett visst inlägg 
ska hanteras. Det är även administrativa avdelningen som lämnar ut allmänna 
handlingar vid förfrågan. 

Gallring
Att ta bort inlägg eller kommentarer på sociala medier innebär gallring och kräver 
gallringsbeslut. Att flytta över inlägg till andra medium räknas också som borttagning, 
vilket kräver gallringsbeslut. I kommunens dokumenthanteringsplan finns det 
beskrivet vilka handlingar som ska sparas respektive gallras. Varje verksamhet är 
ansvariga för att man följer de bestämmelser som står i dokumenthanteringsplanen. 

Arkivering 
För att dokumentera själva mediet bör kommunen bevara en ögonblicksbild av det 
sociala mediet. En gång per halvår, eller med det intervall som anges i 
dokumenthanteringsplanen, tas en skärmdump av de sociala medier som kommunen 
använder. Bilden sparas i Platina. Ansvarig för detta är sidansvarig för respektive sida. 

7 Sociala medier i händelse av en krissituation  
Vid en extraordinär händelse är sociala medier ett snabbt sätt att nå ut med, och 
samla in, information. Den kommunövergripande Facebooksidan är det sociala 
mediet som i första hand ska användas för information i en krissituation. Övriga 
sociala medier kan hänvisa till den sidan i de fall där det är lämpligt. 

Kommunens kriskommunikationsgrupp har i uppdrag att samordna informationen i 
kommunens kanaler i händelse av en kris. Det är därför av största vikt att all 
kommunikation utgår från denna grupp i händelse av en kris, och att inga egna 
initiativ tas till att framföra information från Lekebergs kommun i våra sociala 
medier. 
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8 Lagar 
Det är ett antal lagar som påverkar kommunens sätt att arbeta med sociala medier. 
Riktlinjerna i detta dokument har tagits fram för att följa de lagkrav som finns. Här 
beskrivs kortfattat vilka skyldigheter kommunen har kopplat till respektive lag för den 
som vill läsa mer.  

Förvaltningslagen (1986:223)
I förvaltningslagen regleras bland annat kommunens serviceskyldighet. Vi har 
exempelvis skyldighet att ta hand om de frågor som ställs. 

Kommunens ska: 

 Ha uppsikt över det sociala mediet och besvara inkomna frågor 
 Säkerställa att inkomna handlingar hanteras på rätt sätt i rätt kanal. 

Arkivlagen (1990:782)
I arkivlagen regleras hur allmänna handlingar ska sparas, gallras och arkiveras. 

Kommunens ska:  

 Säkerställa att sociala medier ingår i kommunens dokumenthanteringsplaner 
 Spara en ögonblicksbild av det sociala mediet i enlighet med det intervall 

som anges i våra dokumenthanteringsplaner. 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
I offentlighets- och sekretesslagen framkommer att allmänna handlingar i sociala 
medier inte behöver diarieföras, utan kan hållas ordnade på annat sätt. I lagen 
behandlas även sekretess. 

Kommunen ska: 

 Säkerställa att sekretessreglerade uppgifter inte förekommer i våra 
sociala medier 

 Hålla våra allmänna handlingar ordnade 
 Ha rutiner för att skyndsamt kunna lämna ut allmänna handlingar 

Tryckfrihetsförordningen
Enligt tryckfrihetsförordningen är vi ansvariga för att hantera de allmänna handlingar 
som kommer in till kommunen. På sociala medier är vi ansvariga för alla inlägg som vi 
själva gör, och för alla inlägg som utomstående gör, i de sociala medier som vi 
använder. 

Kommunen ska:  

 Lämna ut allmänna handlingar skyndsamt, dvs. med förtur. 

Språklagen (2009:600)
I språklagen regleras de krav som finns på myndigheters språk. Enligt språklagen ska 
språket vara modernt, lättfattligt och begripligt. 

Kommunen ska: 

 Skriva så enkelt och begripligt som möjligt 
 Underlätta för våra medborgare att kommunicera med oss
 Ta hänsyn till de som inte behärskat svenska så väl
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 Ta hänsyn till personer med olika former av funktionsnedsättningar. 

Personuppgiftslagen (1998:204)
Personuppgiftslagen, PuL, handlar om personuppgiftsansvar och innebär ett juridiskt 
ansvar med ett antal skyldigheter, samt ett därtill kopplat skadeståndsansvar. 

Kommunen ska:  

 Ta bort kränkande personuppgifter
 Inte själva publicera kränkande personuppgifter
 Säkerställa att vi har tillräcklig uppsikt över de sociala medier som vi 

använder för att upptäcka kränkande personuppgifter. 

Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
I lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor står att den som har ansvar för en 
elektronisk anslagstavla har uppsiktsplikt. 

Kommunen ska: 

 Hålla uppsikt över insända meddelanden. Hur ofta uppsikt ska göras beror på 
hur stor trafik det är på anslagstavlan och vilket slags forum det är fråga om. 
Dock inte mer sällan än en vecka. 

 Ta bort vissa typer av brottsligt material som hamnat där och som innebär 
något av följande: a) uppvigling b) hets mot folkgrupp c) barnpronografibrott 
d) olaga våldsskildring och e) upphovsrättsintrång. 

Skadeståndslagen
I skadeståndslagen finns bestämmelser om skadeståndsansvar för myndigheten vid 
felaktiga upplysningar eller råd. Uttalanden som kan uppfattas som råd riktade till 
enskilda personer, särskilt om de kan få ekonomiska konsekvenser, bör undvikas. 
Sådana frågor bör istället hanteras i ordinarie kanaler och enligt ordinarie rutiner. 

Kommunen ska: 

 Undvika uttalanden som kan uppfattas som råd eller upplysningar och som 
kan få ekonomiska konsekvenser

 Använda ordinarie handläggningskanaler för att handlägga frågor som 
gränsar till, eller utgör, myndighetsutövning.
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BILAGA 1: Checklista för sociala medier ur ett juridiskt 
perspektiv 
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BILAGA 2: Checklista för användning av sociala medier 
Starta upp

 Läs igenom riktlinjerna
 Verksamhetsansvarig tar beslut 

om sociala medier ska användas
 Kontakta kommunikatören 

Ansvar och roller 

 Verksamhetsansvarig är ansvarig 
för de sociala medier som 
verksamheten använder

 Varje konto ska ha en sidansvarig 
och minst en redaktör

 Sidansvarig och redaktören 
ansvarar för att skriva inlägg och 
hantera de kommentarer som 
kommer in

Ha uppsikt

 Bevaka minst 1 gång/arbetsdag
 Bevaka oftare vid behov, t ex om 

du nyligen har fått tagit bort 
inlägg

 Gör en plan för hur bevakningen 
ska gå till vid ledighet

Ta bort kommentarer som innehåller

 Förtal eller personangrepp
 Hets mot folkgrupp, sexistiska 

yttranden eller trakasserier
 Olovliga våldsskildringar eller 

pornografi
 Uppmaningar till brott
 Upphovsrättsligt skyddat material
 Inlägg med sekretessuppgifter

Foto och film

 Säkerställ att vi har rätt att 
publicera foto och film i sociala 
medier

 Personer som är med på bild ska 
ha gett sitt godkännande innan 
publicering

Skriv inlägg

 Skriv lagom ofta
 Tänk gärna på sidans syfte innan 

du skriver 
 Uppmana gärna till kommentarer 

och delningar
 Avsändaren är Lekebergs 

kommun 
 Skriv så enkelt som möjligt 
 Skriv du om läsaren och vi om 

Lekebergs kommun 

Svara

 Svara så snabbt som möjligt, 
absolut senast inom en arbetsdag

 Den som har mest kunskap om 
frågan ska svara 

 Alla verksamheter ska snabbt 
bidra med svar på frågor och 
synpunkter

 Skriv under svar med namn, titel 
och verksamhet

Diarieföring

 Kommentarer som innehåller 
synpunkter och förslag (eller som 
är av vikt) ska skickas till Platina, 
tillsammans med svaret

Arkivering
 Gör en skärmdump, enligt det 

intervall som anges i 
dokumenthanteringsplanen, och 
arkivera den

I en krissituation 

 Överlåt all kommunikation i 
sociala medier till kommunens 
kriskommunikationsgrupp
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BILAGA 3: Informationstexter till sociala medier 
I de sociala medier som kommunen använder finns det information som alltid bör 
finnas med. Den här texten kan du kopiera in i sin helhet, eller utgå ifrån, när du ska 
fylla din sida med information. 

Välkommen till verksamhetens namn, en del av Lekebergs kommun. 
Här kan du följa oss och ta del av det som händer i vår verksamhet. Vi svarar gärna på 
frågor och synpunkter som rör vår verksamhet.  

De inlägg som skrivs här kan bli allmänna handlingar. Synpunkter och förslag kopierar 
vi över till vårt synpunktssystem så att de blir sökbara i vårt diarium. Övriga inlägg 
sparas här och kan komma att tas bort när de inte längre är aktuella. 

Följande uppgifter får inte publiceras: 

 Förtal eller personangrepp
 Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller trakasserier
 Olovliga våldsskildringar eller pornografi
 Uppmaningar till brott
 Upphovsrättsligt skyddat material
 Inlägg som innehåller sekretessuppgifter 

Ansvarig för den här sidan är verksamhetens namn. 
Vill du framföra synpunkter eller anmäla inlägg kan du kontakta e-post till 
sidansvarig. 

www.lekeberg.se 
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §10

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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§10 - Riktlinjer för sociala medier (KS 15-734)
Ärendebeskrivning
Intresset för att använda sociala medier inom kommunens verksamheter har ökat. Det finns ett 
växande behov av att finnas i de sociala medierna för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna nå fram 
och skapa dialog. Med en ökad efterfrågan följer också större krav på hur kommunens riktlinjer är 
utformade. För att förtydliga verksamheternas möjligheter och skyldigheter när det kommer till 
användandet av sociala medier behövdes en revidering av riktlinjerna som antogs 2014. 

De reviderade riktlinjerna ska ge chefer och medarbetare i Lekebergs kommun en tydlig vägledning 
och uppmuntran i användningen av sociala medier på ett sätt som är förenligt med kommunens 
policydokument och gällande lagstiftning.

Riktlinjerna är framtagna för att följa de direktiv som finns inom området och baseras på E-
delegationens riktlinjer Myndigheters användning av sociala medier.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för sociala medier.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till riktlinjen med ändringsyrkandet att meningen Ett tips är att inte 
publicera mer än ett inlägg om dagen under rubriken 5.1 stryks.

Propositionsordning

Ordförande ställde förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) ändringsyrkande och fann att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för sociala medier med förändningen att  meningen Ett tips är att 
inte publicera mer än ett inlägg om dagen under rubriken 5.1 stryks.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Riktlinjer för sociala medier
 Riktlinjer för sociala medier
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Äskande från kultur- och bildningsnämnden om medel för 
gymnasieprogram med inriktning på språkintroduktion

§12

KS 15-805
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Dnr: KS 15-805

Tjänsteskrivelse - Gymnasieprogram med inrikting 
språkintroduktion
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 16 december 2015 att 
ansöka hos kommunstyrelsen om 700 tkr av det tillfälliga statsbidrag om 965 tkr som 
Lekebergs kommun erhåller för flyktingmottagande. Detta för att använda till 
ensamkommande barn och nyanlända barn och ungdomar genom uppstart av 
gymnasieprogram med språkintroduktion.

1 Bakgrund
Utifrån ett ökat mottagande av ensamkommande barn har behov av att utöka
gymnasieprogrammets introduktionsprogram med en ny inriktning 
”Språkintroduktion” för de nyanlända eleverna uppstått. Lekebergs kommuns avtal 
med Sydnärkes utbildningsförbund och Örebro kommun innefattar inte denna 
inriktning. Det är dessutom kö för att få plats hos dem, utifrån deras egen 
mottagning av nyanlända elever. Kultur- och bildningsnämnden är i ett brådskande 
behov av att starta en språkintroduktion för att tillgodose de lagstadgade krav som 
finns och för att tillgodose dessa elevers behov.

2 Analys
Eftersom uppstart och genomförande av ny inriktning inom gymnasieprogrammet 
med ny ”Språkintroduktion” är direkt hänförligt till ökat mottagande av 
ensamkommande barn, så är det relevant att använda del av de statsbidrag som är 
specialdestinerade för att användas till ökade kostnader i samband med 
flyktingmottagande och ensamkommande barn.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Ärendet har en direkt koppling både till barnperspektivet, men också till mångfald 
och integration. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla skolplats 
till ensamkommande barn.

Däremot inga konsekvenser gällande folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna bedöms som små, då kommunen både tillhandahållit 
specialdestinerat statsbidrag avseende flyktingmottagande, men också eftersom 
kommunen erhåller ersättning från Migrationsverket avseende ensamkommande 
barn. Det specialdestinerade statsbidraget består av 965 tkr, varav 1/12 fördelats till 
kostnader uppkomna under 2015 enligt SKLs redovisningsrekommendation. Återstår 
att fördela 2016 är således 885 tkr.
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Dnr: KS 15-805

3 Slutsats
Eftersom de ökade kostnader som uppstår vid uppstart av ”Språkintroduktionen” är 
direkt hänförliga till ökat mottagande av ensamkommande barn, så är förslaget att 
tilldela Kultur- och bildningsnämnden äskandet om 700 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tilldelar kultur- och bildningsnämnden 700 000 kronor från det 
specialdestinerade statsbidrag som Lekebergs kommun erhållit avseende 
flyktingmottagande till de ökade kostnader som uppstår vid uppstart av 
”Språkintroduktionen”. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef

Page 195 of 307



Protokoll 2015-12-16

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-17:10 Multen  

Övriga
Inger Sundblad (Ekonom)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §138

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Brian Jensen

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Pia-Lotta Frohman (MP)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Anette Andersson (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) ersätter 
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Berth Karlsson (S) ersätter Anna Wiktorsson (S)
Brian Jensen (S) ersätter Fredrik Steckl (SD)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-12-16

Datum för överklagan 2015-12-18 till och med 2016-01-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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§138 - Gymnasieprogram med inriktning språkintroduktion (KUB 
15-522)
Ärendebeskrivning
Utifrån ett ökat mottagande av ensamkommande barn har behov av att utöka 
gymnasieprogrammets Introduktionsprogram med en ny inriktning Språkintroduktion för de 
nyanlända eleverna uppstått. Lekebergs kommuns avtal med Alléskolan och Örebro kommun 
innefattar inte denna inriktning. Dessutom är det kö för att få plats i dessa verksamheter utifrån 
deras egna mottagande av nyanlända elever. Kultur- och bildningsnämnden är i ett brådskande 
behov av att starta en sådan inriktning för att tillgodose de lagstadgade krav som finns och för att 
tillgodose dessa elevers behov.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. utökar Lekebergs gymnasieprogram Introduktionsprogrammet med inriktningen 
språkintroduktion, 
2. använder de riktade statliga medlen för ensamkommande barn som riktas till kultur- och 
bildningsnämnden för att genomföra utökningen

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) yrkar att kultur- och bildningsnämnden ansöker om 700 000 kr av den riktade 
miljonen för flyktingmottagande från kommunstyerelsen för att använda till ensamkommande barn 
och nyanlända barn och ungdomar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. utökar Lekebergs gymnasieprogram Introduktionsprogrammet med inriktningen 
språkintroduktion, 
2. använder de riktade statliga medlen för ensamkommande barn som riktas till kultur- och 
bildningsnämnden för att genomföra utökningen

3. ansöker om 700 000 kr av den riktade miljonen för flyktingmottagande från kommunstyerelsen för 
att använda till ensamkommande barn och nyanlända barn och ungdomar.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. utökar Lekebergs gymnasieprogram Introduktionsprogrammet med inriktningen 
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språkintroduktion, 
2. använder de riktade statliga medlen för ensamkommande barn som riktas till kultur- och 
bildningsnämnden för att genomföra utökningen

3. ansöker om 700 000 kr av den riktade miljonen för flyktingmottagande från kommunstyerelsen för 
att använda till ensamkommande barn och nyanlända barn och ungdomar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gymnasieprogram med inriktning språkintroduktion
 Protokollsutdrag KUB au - §274 Gymnasieprogram med inriktning språkintroduktion

Expedieras till 
Ledningsgruppen för kultur- och bildning

Ekonomi

Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse 2015-12-09 1 (2)

Dnr: KUB 15-522

Tjänsteskrivelse - Gymnasieprogram med inriktning 
språkintroduktion
   

Ärendebeskrivning
Utifrån ett ökat mottagande av ensamkommande barn har behov av att utöka 
gymnasieprogrammets Introduktionsprogram med en ny inriktning Språkintroduktion 
för de nyanlända eleverna uppstått. Lekebergs kommuns avtal med Alléskolan och 
Örebro kommun innefattar inte denna inriktning. Dessutom är det kö för att få plats i 
dessa verksamheter utifrån deras egna mottagande av nyanlända elever. Kultur- och 
bildningsnämnden är i ett brådskande behov av att starta en sådan inriktning för att 
tillgodose de lagstadgade krav som finns och för att tillgodose dessa elevers behov. 

1 Bakgrund
I samband med start av HVB-hem för ensamkommande barn i kommunen samt 
mottagande i familjehem finns i dagsläget 15 elever som väntar på skolgång. 
Integrationsstrategen räknar med att ytterligare 25 – 30 elever kan komma under 
innevarande år. Lekebergs kommun har fått ett nytt fördelningstal inför 2016 som 
innebär att kommunen förväntas ta emot 75 stycken ensamkommande barn. 

Fördelningstalet för Lekebergs kommun har varit 10 stycken. Fram till början av 
november 2015 har Lekebergs kommun tagit emot ca 40 ensamkommande barn.  

2 Analys
Barn och ungdomar ska enligt skolförfattningarna tas emot i verksamheten så snart 
det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Av bestämmelserna 
framgår även att mottagandet bör ske senast en månad efter ankomsten. Det 
innebär att kommunerna behöver sträva efter att erbjuda skolgång inom en månad, 
men i de fall då det inte är möjligt, om det t.ex. kommer många nyanlända till 
kommunen på kort tid, får det ta längre tid. Det är dock viktigt att kommunerna 
fortsätter att planera och arbeta för att eleverna ska tas emot i verksamheten så fort 
det går.

2.1 Övergripande konsekvenser
I nuläget finns ett flertal ungdomar i kommunen som inte har möjlighet att gå i skola. 
Dessa ungdomar har i dagsläget väldigt lite sysselsättning och lever inte integrerade i 
samhället. För att ge dessa ungdomar förutsättningar för språk- och 
kunskapsutveckling är startandet av skolverksamhet nödvändig. Även ur ett 
hälsoperspektiv är detta mycket angeläget.
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Tjänsteskrivelse 2015-12-09 2 (2)

Dnr: KUB 15-522

2.2 Ekonomiska konsekvenser

Kostnader

Lokalhyra 10 000 kr/månad                                                                                       

Samordnare/lärare 56 000 kr/månad    

Lärare 50 000 kr/månad

Del av kompetenser så som tolk, modersmål- och studiehandledning, svenska som 
andraspråk, elevhälsa och SYV (studie- och yrkesvägledare). 

Läromedel, inventarier, skolmat.

Total kostnad för verksamheten: ca.150 000:-/ månad  ( 1,8 mkr / år ) 

Intäkter

Ersättning till kommunen i överenskommelse om mottagande av ensamkommande 
barn är 500 000:- /år. Bidraget ska underlätta för kommunen att ta emot barnen och 
hålla en god kvalitet på mottagandet.

Ersättning för god man och särskilda kostnader, ersättning för vissa kostnader som 
kan uppstå vid mottagande av barn a´ 30 000:-/individ och är ett engångsbelopp och 
utifrån elevantalet 15 elever så blir summan 450 000:-.

Statliga bidrag, schablonersättning/individ a´83 100:-.                
Etableringsinsatser för nyanlända personer, ersättningen ska täcka kostnader för 
etableringsinsatser och betalas ut under en tvåårsperiod.                        
I nuläget väntar 15 elever på skolverksamhet som ersättningsmässigt ger summan 
1 246 500:- under två-års perioden.                 
Dessa medel, schablonersättning/individ, finns inom Kultur- och bildningsnämnden. 

3 Slutsats
Utifrån lagkrav och FN:s barnkonvention behöver Lekebergs kommun möjliggöra 
utbildning för de ensamkommande barn som kommunen tar emot. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. utökar Lekebergs gymnasieprogram Introduktionsprogrammet med inriktningen 
språkintroduktion, 
2. använder de riktade statliga medlen för ensamkommande barn som riktas till 
kultur- och bildningsnämnden för att genomföra utökningen 

LEKEBERGS KOMMUN
 Maria Bäcklin Linda Kirrander
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §11

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Page 2 of 3Page 203 of 307



Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§11 - Äskande från kultur- och bildningsnämnden om medel för 
gymnasieprogram med inriktning på språkintroduktion (KS 15-
805)
Ärendebeskrivning
Utifrån ett ökat mottagande av ensamkommande barn har behov av att utöka
gymnasieprogrammets introduktionsprogram med en ny inriktning "Språkintroduktion" för de 
nyanlända eleverna uppstått. Lekebergs kommuns avtal med Sydnärkes utbildningsförbund och 
Örebro kommun innefattar inte denna inriktning. Det är dessutom kö för att få plats hos dem, utifrån 
deras egen mottagning av nyanlända elever. Kultur- och bildningsnämnden är i ett brådskande behov 
av att starta en språkintroduktion för att tillgodose de lagstadgade krav som finns och för att 
tillgodose dessa elevers behov.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tilldelar kultur- och bildningsnämnden 700 000 kronor från det specialdestinerade 
statsbidrag som Lekebergs kommun erhållit avseende flyktingmottagande till de ökade kostnader 
som uppstår vid uppstart av "Språkintroduktionen".

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gymnasieprogram med inrikting språkintroduktion
 KUB § 138/2015 Gymnasieprogram med inriktning språkintroduktion
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Klimatanpassningsplan

§13

KS 14-509
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Tjänsteskrivelse 2016-01-07 1 (1)

Dnr: KS 14-509

Tjänsteskrivelse - Klimatanpassningsplan
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2015 att ge Sydnärkes miljöförvaltning i 
uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan.

Sydnärkes miljönämnd beslutade den 23 november 2015:
Att meddela kommunstyrelsen i Lekebergs kommun att Sydnärkes miljönämnd 
saknar resurser för att ta fram et klimatanpassningsplan för kommunen. 
Miljönämnden förordar att en plan tas fram i samarbete med andra kommuner i 
Sydnärke. 
Att kommunstyrelsen för en dialog med Sydnärkes miljöförvaltning angående 
finansiering av nya önskade projekt som miljöförvaltningen ska verkställa. 

1.1 Genomsyrande perspektiv
Vid framtagande av en klimatanpassningsplan bör hänsyn tas till konsekvenser för 
barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration. Att 
uppdra till kommundirekören att verka för att en gemensam klimatanpassningsplan 
ska tas fram bör inte i sig ge några konsekvenser.

1.2 Ekonomiska konsekvenser
En gemensam klimatanpassningsplan för Sydnärke kommunerna bör bli mer 
ekonomiskt fördelaktigt än att en plan ska tas fram för varje enskild kommun. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att en gemensam 
klimatanpassningsplan tas fram i samarbete med andra kommuner i Sydnärke 
kommunerna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2015-04-14

Kommunstyrelsen

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:16:00
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP), Jäv §83
Pia-Lotta Frohman (MP)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
Pelle Widlund (M), ersättare
Mikael Bergdahl (S), ersättare
Kerstin Leijonborg (FL), ersättare

Amanda Höjer (C), Jäv §83

Övriga

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-04-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-04-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-04-14

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-04-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 66 - Remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län (KS 
14-509)

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

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

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

Expedieras till 
Sydnärkes Miljöförvaltning

Länsstyrelsen i Örebro län

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse -  Remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län
 Svar på remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §12

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Page 2 of 4Page 216 of 307



Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12 - Klimatanpassningsplan (KS 14-509)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2015 att ge Sydnärkes miljöförvaltning i uppdrag att ta fram 
en klimatanpassningsplan.

Sydnärkes miljönämnd beslutade den 23 november 2015:
Att meddela kommunstyrelsen i Lekebergs kommun att Sydnärkes miljönämnd saknar resurser för 
att ta fram et klimatanpassningsplan för kommunen. Miljönämnden förordar att en plan tas fram i 
samarbete med andra kommuner i Sydnärke. 
Att kommunstyrelsen för en dialog med Sydnärkes miljöförvaltning angående finansiering av nya 
önskade projekt som miljöförvaltningen ska verkställa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att en gemensam 
klimatanpassningsplan tas fram i samarbete med andra kommuner i Sydnärke kommunerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att beslutsformuleringen ska ändras till Kommunstyrelsen uppdrar till 
kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i samverkan med andra 
kommuner i Sydnärke.

Propositionsordning

Ordförande ställde förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i 
samverkan med andra kommuner i Sydnärke.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Klimatanpassningsplan
 § 57 Sydnärkes miljönämnd Beslut om lokal klimatanpassningsplan
 Tjänsteskrivelse om lokal klimatanpassningsplan
 §66 Remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Handlingsplan för POSOM-gruppen

§14

KS 14-582
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 1 (1)

Dnr: KS 14-582

Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för POSOM-gruppen i 
Lekebergs kommun
   

Ärendebeskrivning
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer, 
stora olyckor och katastrofer. POSOM-verksamheten är en extra resurs i 
kommunen vid omfattande/traumatiska händelser då kommunens ordinarie 
organisation inte räcker till. POSOM består av en ledningsgrupp och en 
stödgrupp. Syftet med POSOM är att snabbt kunna organisera och leda ett 
första psykiskt och socialt omhändertagande av de människor som på något 
sätt drabbats av en omfattande/traumatisk händelse och som är oskadade 
eller lätt skadade.

POSOM Ledningsgrupp beslutade den 7 december 2015 att anta 
handlingsplan för POSOM-gruppen och skicka handlingsplanen till 
kommunstyrelsen för antagande.

1 Analys

1.1 Genomsyrande perspektiv
Att anta handlingsplan för POSOM-guppen bör ge positiva konsekvenser för barn, 
folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration. I förslaget 
består POSOM:s organisation av representanter från socialtjänst, skola, vårdcentral, 
polis, räddningstjänst och kyrka. Dessa representanters verksamheter fokuserar på 
olika saker men alla har ovanstående perspektiv i fokus.

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Att anta handlingsplanen bör inte ge några ekonomiska konsekvenser. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för POSOM-gruppen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §13

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13 - Handlingsplan för POSOM-gruppen (KS 14-582)
Ärendebeskrivning
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer, stora olyckor och 
katastrofer. POSOM-verksamheten är en extra resurs i kommunen vid omfattande/traumatiska 
händelser då kommunens ordinarie organisation inte räcker till. POSOM består av en ledningsgrupp 
och en stödgrupp. Syftet med POSOM är att snabbt kunna organisera och leda ett första psykiskt och 
socialt omhändertagande av de människor som på något sätt drabbats av en omfattande/traumatisk 
händelse och som är oskadade eller lätt skadade.

POSOM Ledningsgrupp beslutade den 7 december 2015 att anta handlingsplan för POSOM-gruppen 
och skicka handlingsplanen till kommunstyrelsen för antagande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för POSOM-gruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för POSOM-gruppen i Lekebergs kommun
 Handlingsplan för POSOM-gruppen i Lekebergs kommun
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Projekt Lekebergsskolorna, skolorganisationen i Lekebergs 
kommun

§15

KS 15-780
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 1 (2)

Dnr: KS 15-780

Tjänsteskrivelse - Projekt Lekebergsskolorna
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2008 att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppgift att hålla i planeringen av de åtgärder som bör vidtas vid Lekebergsskolan. 
Under hösten 2015 presenterade projektledare, Anna-Karin Mangsbo, en utredning 
av det kort- och långsiktiga lokalbehovet för förskolor och skolor i Lekebergs 
kommun.

1 Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2008 att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppgift att hålla i planeringen av de åtgärder som bör vidtas vid Lekebergsskolan.

Projektgruppen beslutade i juni 2008 att ge en arbetsgrupp av tjänstemän i uppdrag 
att utreda följande punkter:
1. Lokaler för årskurs 3-6 behöver anpassas till dagens pedagogiska krav
2. ”Röda skolans” anpassning till de krav på tillgänglighet som föreskrivs från år 2010.
3. Tillagningskökets lokaler behöver ses över vad gäller lokaler för förråd, 
vagnsuppställningsplatser och sophantering.
4. Gymnastiksalarna och omklädningsrummen är i starkt behov av renovering såväl 
invändigt som utvändigt.
5. Den yttre miljön behöver ses över för att bla göra en bussangöringsplats. Detta kan 
göras nu när Kyrkvägens sträckning byggs om.

Kommunstyrelsen beslutade vidare den 1 mars 2010 att:
1. Styrgruppen för projektet ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kultur- och bildningsnämndens presidium
2. En intern projektgrupp bildas bestående av tillträdande förvaltningschef för kultur- 
och bildningsförvaltningen, kommunchef Eva Jonsson och byggnadschef Hikmet 
Hrustanovic – gruppen ska ha befogenheter att adjungera in de personer som behövs 
till projektet
3. Projektet ska heta projekt ”Lekebergsskolorna” skolorganisationen i Lekebergs 
kommun
4. Syftet med projektet är att kartlägga Lekebergs kommuns behov av framtida 
skolorganisationen med tillhörande lokaler
5. I uppdraget ingår att utreda om sexorna från Mullhyttan och Hidinge skolor ska 
flyttas till Lekebersskolan i Fjugesta
6. Uppdra åt en utomstående arkitekt att ta fram en utredning över hur 
nya/ombyggda lokaler skulle kunna gestalta sig
7. Göra en grovskiss över hur yttre- och inre miljön ska gestalta sig
8. En ekonomisk kalkyl och tidsplan tas fram för projektet
9. Se över behovet om gymnastiksalen bör renoveras.

Under hösten 2015 presenterade projektledare, Anna-Karin Mangsbo, en utredning 
av det kort- och långsiktiga lokalbehovet för förskolor och skolor i Lekebergs. 
kommun. utredning av det kort- och långsiktiga lokalbehovet för förskolor och skolor 
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 2 (2)

Dnr: KS 15-780

i Lekebergs kommun

2 Analys
För att arbeta vidare vill projektledaren att kommunstyrelsen fattar ett 
inriktningsbeslut om ny/ombyggnation och uppdra åt Lekebergs 
kommunfastigheter (LEKO) att genomföra grovprojektering.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Konsekvenserna för barn bör vara positiva vid ett beslut om inriktningsbeslut. Så 
även för folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden belastar kommunstyrelsen om ingen byggnation sker. Vid byggnation 
läggs kostnaden på framtida hyra.

3 Slutsats
Att fatta ett inriktningsbeslut och uppdra till LEKO att påbörja grovprojektering ger 
förutsättningar för projektets utveckling.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. tar ett inriktningsbeslut om ny/ombyggnation av skollokaler i Fjugesta  
2. ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att påbörja 
grovprojekteringen till en kostnad av maximalt 2 miljoner kronor vilket 
avräknas på byggkostnaden.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Inledning
Denna förstudie har sin utgångspunkt i att utforma och skapa stimulerande lärmiljöer 
både i lokaler och i den omgivande utemiljön. Förskolan och skolan ska erbjuda en 
trygg miljö som främjar alla elevers utveckling och lärande. Det är därför viktigt att 
både utemiljön och trafiksäkra lösningar ses över i samband med en analys av 
lokalbehovet.  Under hösten har det också framkommit behov av att få ett 
helhetsgrepp över lokalbehovet för förskola och skola eftersom det faktiska 
barnantalet och de prognoser som görs påverkar verksamhetens behov av lokaler i 
ett både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Toppar i barnantal ger behov som i 
första hand kan behöva hanteras genom flexibla lösningar utifrån de lokaler som 
finns. Behovet av lokaler för skola och barnomsorg ökar både på grund av inflyttning 
och ökat byggande men kan också komma att påverkas av nyanlända och 
ensamkommande flyktingbarn.

I utredningen tas inte Mullhyttans förskola och skola upp men det är av största vikt 
att den fysiska lärmiljö för barn, elever och personal på förskolan och i skolan 
uppmärksammas i ett senare skede. För att i fortsättningen kunna planera förskole- 
och skolverksamhetens lokalbehov bör en dialog om detta ske varje höst och vår. 
Genom en checklista kan behov av underhåll och konkret lokalbehov speglas för att 
sedan prioriteras. Utgångspunkten för planeringen ligger i värdeorden tillgänglighet, 
trygghet, flexibilitet, hållbarhet och barnperspektiv. Det är viktigt att även underhåll 
av lokaler och utemiljöer läggs in i en flerårsplan. 

Personalens tankar, kunskaper och erfarenheter har varit viktiga att få ta del av för 
att kunna sammanställa denna förstudie. Utgångspunkten för de träffar som skett var 
att personalen fick beskriva hur elevernas och personalens behov ser ut för att kunna 
utforma en god fysisk lärmiljö och en god arbetsmiljö. Den analys som lagts in kring 
styrkor, svagheter, möjligheter och hinder på varje skolenhet är sammanställd utifrån 
personalens synpunkter och tankar kring den fysiska miljön. Även kostenheten, 
lokalvårdens och folkhälsopedagoger har bidragit med sin kunskap och erfarenhet. 
De sammanställningar kring åtgärder som behöver ske på kort och lång sikt är 
utformade av mig som utredare. 

Jag vill tacka personalen och rektorerna på Tulpanen och Lekebergsskolan 4-6 och 7-9 
som bidragit med sin kunskap och erfarenhet och även personal från lokalvård, 
kostenheten och folkhälsopedagoger som lämnat uppgifter och synpunkter. Tack 
också till Maria Bäcklin, Sören Skårsjö och Hikmet Hrustanovic för samtal som gjort 
det möjligt att tillsammans värdera och utforma förslag.
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Hur kan vi utforma den fysiska miljön så att den ger ett 
stöd till elevernas lärande och utveckling

Den fysiska miljöns utformning ska ge stöd till barnen och elevernas olika behov vid 
inlärning. Barn och elevers möjlighet till utveckling och lärande påverkas av förskolan 
och skolans fysiska miljö, hur tillgänglig den är och hur den är organiserad, både inom 
och utomhus. Den fysiska miljön skapar både förutsättningar och hinder för lek och 
lärande. Dessa hinder kan i sin tur hämma barns och elevers utveckling både fysiskt, 
kognitivt och socialt. Utformning av den fysiska miljön återspeglar även det värde de 
som vistas där anses ha och hur viktiga olika aktiviteter är.

(SPSM, Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 2015)

Under hösten har pedagoger från de olika skolorna i Fjugesta samt personal från 
Elevhälsan deltagit i möten där de fått beskriva vad som är viktigt när det gäller 
lokalernas utformning för att dessa ska ge en god lärmiljö och en god arbetsmiljö. 
Beskrivningen har sin utgångspunkt i elevernas och personalens behov. På många 
sätt är behoven likartade. 

Synpunkter från personal på f-6 kring lokalernas utformning för 
att ge en god fysisk lärmiljö och en god arbetsmiljö.   

Elevernas behov Personalens behov
tillräckligt stora klassrum med tillgång till 
2 grupprum

tillräckligt stora klassrum med tillgång till 
2 grupprum: ”båtfönster in till grupprum, 
klassrum för överblick

god ljudmiljö – ljudisolering i dörrar god ljudmiljö – ljudisolering i dörrar

ämnesrum för åk 4-6 ämnesrum för åk 4-6

musiksal med plats för instrument och 
övrig utrustning med god ljudisolering

musiksal med plats för instrument och 
övrig utrustning med god ljudisolering

hemkunskapssal: enkel att hitta i och att 
städa

hemkunskapssal: enkel att hitta i och att 
städa

bibliotek (bemannat) bibliotek (bemannat)

rymliga korridorer rymliga korridorer

skofri skola skofri skola

tydlig entré tydlig entré
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matsal: rymlig med god ljudmiljö matsal: rymlig med god ljudmiljö

aula med scen - samlingsplats inne för 
alla

aula med scen - samlingsplats inne för 
alla

smidiga, säkra it-lösningar smidiga, säkra it-lösningar 

projektor - smartboard projektor - smartboard

fritidslokaler separerade från skolan - 
inte fritids i klassrum

fritidslokaler separerade från skolan - inte 
fritids i klassrum

solskydd beroende på fönsterläge solskydd beroende på fönsterläge

god ventilation god ventilation

en byggnad där man når alla lokaler – 
sammanhållen skola
egna arbetsplatser: enskilt alternativt 
nära elever beroende på behov
materialrum, förrådsutrymmen på smarta 
platser
samtalsrum för föräldra- och elevsamtal

konferensrum

Utemiljön

Elevernas behov Personalens behov

överblick över lekmiljön överblick över lekmiljön

lekmiljöer, gröna ytor, asfalt, sand tydlig avgränsning av skolans område

skolgård som inbjuder till lek och 
aktivitet
förråd för leksaker förråd för leksaker

säkra platser – känsla av trygghet, fysiskt 
inga dolda ytor

säkra platser – känsla av trygghet, fysiskt 
inga dolda ytor

naturdelar på skolgården en grön inbjudande miljö 

lekalternativ under tak lekalternativ under tak

pulkabacke
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sittplatser med bord sittplatser med bord

nära skog, vild natur nära skog, naturområden

miljöer för idrottslektioner miljöer för idrottslektioner

bra cykelställ bra cykelställ

nära till skolskjutsar nära till skolskjutsar

skolbussar: trygga av och påstigningar skolbussar: trygga av och påstigningar

trafiksäkerhet trafiksäkerhet

cykelbana till Riseberga cykelbana till Riseberga

Särskolan och Stjärnan: lilla undervisningsgruppen
Sammanställning av synpunkter från elevhälsan rörande Stjärnan och särskolans 
behov av lokalernas utformning för att ge en god lärmiljö och en god arbetsmiljö.

Elevernas behov

 många små rum för att skapa lugn och ro 

 egna arbetsplatser för eleverna, avskilda 

 rörelserum med studsmatta, pingisbord

 stilla rum för innerast, ”häng och spel”

 verkstad/ ateljé för att eleverna ska få använda sina skapande och praktiska 

förmågor

 stort rum där alla kan samlas och för filmvisning 

 god ljudmiljö/ljudisolering 

 passande lugn färgsättning

 lokalerna ska ligga avskilt för att skapa en lugn miljö men ändå i kontakt med 

resten av skolan

 möjlighet till filmvisning i fler rum  

 tillgänglighet i den fysiska miljön för att kunna ge elever i träningsskola rätten 

till en god och utvecklande miljö
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        Personalens behov

 ett litet lärarrum/kontor 

 små fönster i ett högre läge in mot rummet så att läraren kan se in men 

elever som sitter ner inte blir störda 

 personalrum med möjlighet till rast och avkoppling för att få elevfri tid 

Synpunkter från personal, elevråd och föräldraråd på 7-9 kring 
lokalernas utformning för att ge en god lärmiljö och en god 
arbetsmiljö.  

Elevernas behov Personalens behov
Flexibla lokaler, fler grupprum Flexibla lokaler, fler grupprum

dämpad ljudmiljö dämpad ljudmiljö

samlingsplatser med sittmöjligheter samlingsplatser

överskådliga lokaler/ inga dolda platser överskådliga lokaler/ inga dolda platser

samlingssal – aula samlingssal – aula

trygga toaletter trygga toaletter

tillgängligt för alla tillgängligt för alla

bemannat bibliotek bemannat bibliotek samarbete mellan 
skolenheter

föreläsningssal 60 pers ex två klassrum 
vikvägg

föreläsningssal 60 pers ex två klassrum 
vikvägg

klassrum anpassade till olika ämnen klassrum anpassade till olika ämnen

lokaler byggda med stor hänsyn till 
elever med särskilda behov

lokaler byggda med stor hänsyn till 
elever med särskilda behov

aktivitetslockande lokaler aktivitetslockande lokaler

lätt att ta sig mellan lokaler, skapar 
trygghet

lätt att ta sig mellan lokaler, skapar 
trygghet
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växthus/oas - studierum växthus/oas - studierum

fungerande teknik fungerande teknik

bra inomhusklimat, ventilation, 
temperatur, ljusmiljö

bra inomhusklimat, ventilation, 
temperatur, ljusmiljö
förråd för olika ämnen

bra arbetsplatser

samtalsrum

Utemiljön

Elevernas behov Personalens behov

aktivitetslockande utemiljö aktivitetslockande utemiljö

platser att sitta vid/på, hållbara 
utemöbler

platser att sitta vid/på, hållbara 
utemöbler

Växthus- oas- studierum Växthus- oas- studierum

cykel/ gångbanor i anslutning till skolan cykel/gångbanor i anslutning till skolan

tillgängliga tydliga entréer tillgängliga tydliga entréer

platser som inbjuder till rörelse platser som inbjuder till rörelse

gröna ytor gröna ytor

ytor för idrott ytor för idrott

ytor för friluftsliv ytor för friluftsliv

överblickbar, trygg miljö för att förhindra 
kränkningar
parkerings möjligheter - motorvärmare
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Nulägesbeskrivning med statistik kring elevantal och 
lokaler

Tulpanens skola
Byggnader
Tulpanens skola byggdes i början av 1960-talet. Två byggnader togs i bruk 1962 för 
årskurs 1, 2 och 3 samt en byggnad med matsal och kök. Gymnastiksalen ligger i 
anslutning till de övriga byggnaderna och är en liten sal utrustad för skolgymnastik. 
Ytterligare byggnader har tillkommit, senast en paviljong 2015, som används för 
fritidshemsverksamhet i åk 2 och 3. 
Tulpanens skola har 11 salar till de flesta finns ett grupprum. 

Elevantal
Elevantalet i skolan under läsåret 2015-2016: 218 elever 
Fritidshemmet hade 175 elever inskrivna den 12/10-15. Eken 30 elever, Asken 32 
elever, Rönnen 30 elever och paviljongen hade 83 elever inskrivna. 

Läsåret 2015-2016 finns tre förskoleklasser med 53 elever på skolan. Nästa läsår 
2016-2017 har elevantalet i förskoleklass ökat till cirka 85 elever och detta medför att 
det behövs lokaler för fyra förskoleklasser. Fritidshemmet kommer givetvis också att 
få ett ökat antal elever inskrivna.

Skolgård – utemiljö
Skolan har närhet till skogsområdet Bergaskogen med goda möjligheter till 
utomhuspedagogik, strövtåg och naturupplevelser. Detta upplevs som mycket 
positivt av personalen. Skolgården är insprängd mellan de olika husen och uppdelad i 
olika lekmiljöer.

Trafiksäkerhet 
Gatan utanför skolan har en hastighetsgräns på 30 km/h. Det finns avgränsningar 
med staket mot busshållplatsen. Angöring för skolbussar sker vid Bergsgatan. 
Personalparkering och biltrafik för lämning och hämtning av elever sker vid skolan 
och vid Tulpanens förskola.

Matsal – mottagningskök
Matsalen rymmer 84 platser och har renoverats men tillagningsytor/ köksredskap är 
inte anpassade för det antal portioner som serveras. 
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Tulpanens skola elevantal  antal klasser

läsår
födda f-
klass år F-klass 1 2 3 summa f-klass åk 1 åk 2 åk 3

antal 
klass
er

Fritids 
antal 
elever

2015-2016 2009 57 61 47 53 218 3 3 2 3 11 175

2016-2017 2010 85 57 61 47 250 4 3 3 2 12 200

2017-2018 2011 58 85 57 61 261 3 4 3 3 13 210

2018-2019 2012 48 58 85 57 248 2 3 4 3 12 200

2019-2020 2013 55 48 58 85 246 3 2 3 4 12 200

2020-2021 2014 54 55 48 58 215 3 3 2 3 11 175

2021-2022 2015 60 54 55 48 217 3 3 3 2 11 175

2022-2023 2016 55 60 54 55 224 3 3 3 3 12 180

2023-2024 2017 55 55 60 54 224 3 3 3 3 12 180

2024-2025 2018   55 60        

2025-2026 2019            
Fet stil = uppskattning

Gruppstorlek kan variera utifrån elevernas behov och förändra behovet av lokaler. 

Analys av styrkor, svagheter, möjligheter, hinder

Lokaler – utemiljön på Tulpanens skola
Styrkor 
Vad är bra i lärmiljön i nuläget?

 elever och lärare från f-3 är samlade på en skola och kan samverka och 
utveckla verksamheten enligt Lgr 11. 

 trådlöst nätverk
 utemiljön med närhet till skog och elljusspår
 varierad utemiljö men sliten och liten
 skolan har fått fler entréer som lättar på trycket

Idrottsundervisning
 närhet till annan skolbyggnad för idrottslärare
 närhet till skogen
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Svagheter
Vilka brister finns i lärmiljön i nuläget?

 trångt/mycket trångt i kapprum, korridorer, klassrum, fritidshem, bibliotek 
och matsal 

 biblioteket är svårt att utnyttja för dess ursprungliga användningsområde 
eftersom det i nuläget används till: musikskola, utvecklingssamtal, hemspråk

 det saknas arbetsplatser för fritidspedagoger och förskollärare, de planerar 
nu i lekrum medan leken pågår

 egna arbetsplatser för lärare saknas
 datorer saknas
 svårigheter att ge elever i behov en individuell anpassning på grund av brist 

på lokaler
 lyhördhet
 skolsköterska, specialpedagog, kurator delar ett litet rum. Det är svårt att 

skapa en lugn miljö för samtal eftersom det är både lyhört och trångt
 slöjdsalar saknas, eleverna i åk 3 måste köras med buss Lekbergsskolan
 förrådsutrymmen saknas
 kalla lokaler

Gymnastiksalen/ Idrottsundervisning

 trång och sliten sal
 hög ljudnivå i omklädningsrum och sal
 små omklädningsrum
 duschutrymmen saknar avskärmning
 utomhusförråd för förvaring saknas
 gräsytor för lek och spel saknas
 slitna dörrar och fönster
 trångt, varmt och slitet lärarrum för idrottslärare
 inte handikappanpassat

Matsal Mottagningskök

 första lunch serveras 10.30 för att alla ska få plats
 mottagningsköket är inte anpassat för det antal portioner som serveras 

Möjligheter
Vilka möjligheter finns på kort sikt att förändra/förbättra lärmiljön?

 att skolan tar över Tulpanens förskolas lokaler
 bygga på befintliga lokaler 
 rusta upp kapprum
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 inventering av grupprum för att se vilket material som kan flyttas bort
 material för vaktmästare förvaras i påbyggda förråd 

Gymnastiksal/Idrott

 ordna duschbås/ avskärmning
 ordna förvaring utomhus

Hinder/Hot
Vad kan hända som försämrar lärmiljön?

 fler lokaler behövs, annars är det svårt att göra anpassningar för elever vilket 
kan innebära svårigheter för elever att nå målen 

 trångboddheten sliter på all personal och blir ett arbetsmiljöproblem
 arbetsplatser till personalen behövs för att kunna planera och utveckla 

verksamheten
 stora grupper/ klasser på liten yta
 den nya paviljongen tar yta från utemiljön
 byggande av ytterligare paviljonger tar bort den yta som behövs för lek, 

aktivitet och återhämtning

Tulpanens skola och fritidshem 
Behov – åtgärder på kort och lång sikt

Sammanfattning utifrån möten med personal

  ytterligare lokaler behövs för de förskoleklasser som kommer
 ökat behov av lokaler för fritidsverksamheten
 egna arbetsplatser behövs för lärare, fritidspedagoger, förskollärare och 

resurspedagoger
 rum för rektor med god ljudmiljö
 rum för kurator, specialpedagog med god ljudmiljö och tillräcklig yta
 rum för skolsköterska som också kan användas som samtalsrum med god 

ljudmiljö
 vilrum behövs
 skolbibliotek som kan användas för ändamålet 
 mottagningsköket behöver anpassas för att kunna servera fler portioner
 renovering av kapprum 
 förrådsutrymmen för material så att alla grupprum kan användas för elever
 förbättrad ljudmiljö i gymnastiksal, omklädningsrum
 avskärmning vid duschar
 idrottssalen är sliten och behöver rustas
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 genomgång och upprustning av materialförråd för idrott
 uteförråd behövs för idrottsmaterial/lekredskap
 underhåll av idrottslärarrum
 elever i åk 3 måste bussas till Lekebergsskolan för slöjdundervisning
 förrådsutrymmen behövs för vaktmästare, på skolan eller i nära anslutning 

till skolan.

Lekebergsskolan 4-6
Lokaler
Skolan är inrymd i tre olika byggnader. Den äldsta byggnaden är F-huset som ligger 
längst västerut på skolområdet. I byggnaden finns två klassrum grupprum, ett rum 
för elevhälsan, rektorsexpedition, kopieringsavdelning, personalrum, två små 
arbetsrum, trä och metallslöjdssal och rum för musikundervisning. Denna byggnad är 
gammal och Leko förordar att den rivs.  I E-huset finns klassrum, grupprum, musiksal, 
två salar för textilslöjd, trä och metallslöjdssal, sal för hemkunskap samt lokaler för 
”Stjärnan” (liten undervisningsgrupp). Slöjdsalar och hemkunskapssal används 
gemensamt av åk 4-9. D-huset som är byggt i tegel innehåller klassrum, grupprum 
och bibliotek. På nedre våningen finns passage till E-huset. Leko anser att E-huset och 
D huset kan renoveras.  
Skolsköterskan har sin mottagning på 7-9. 

Lekebergsskolan 4-6 har 8 klassrum med tillhörande grupprum. Leko anser inte att 
paviljongen Grottan som används för fritidsverksamheten är värd att renovera för 
framtida skolverksamhet. 

Elevantal: 
Läsår 2015-2016: 151 elever i åk 4-6, särskolan: 3 elever 
Fritidshemmet Grottan hade 50 elever inskrivna, 12/10 -15.

Skolgård: 
Skolgården är varierad med ytor belagda med asfalt för spel, klätterställningar, 
lekredskap och sandytor. Gården är relativt liten och sliten men utnyttjas väl.

Trafiksäkerhet:
Skolbussarna stannar vid bollhallen. Parkering för personal sker på planen öster om 
idrottshallarna.  Här saknas markeringar för parkering och gång och cykelbana för 
eleverna. Tegelgatan är skyltad med ej genomfart utanför bollhallen men detta följs 
inte av alla.

Matsal: 
Matsalen har plats för 124 personer. Köket serverar 171 portioner för åk 4-6. 
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Klasserna kommer till matsalen med ca 10 minuters intervall. Första lunch serveras 
10.45. Två till tre klasser äter samtidigt och som mest äter 91 personer vid samma 
lunchtid. Ljudmiljön upplevs som hög i matsalen.

Lekebergsskolan 4-6  elevantal antal klasser

läsår 4 5 6 summa åk 4 åk 5 åk 6
antal 
klasser

fritids 
elever

2015-2016 50 44 57 151 2 2 3 7 50

2016-2017 53 50 44 147 3 2 2 7 50

2017-2018 47 53 50 150 2 3 2 7 50

2018-2019 61 47 53 161 3 2 3 8 60

2019-2020 57 61 47 165 3 3 2 8 60

2020-2021 85 57 61 203 4 3 3 10 90

2021-2022 58 85 57 200 3 4 3 10 60

2022-2023 48 58 85 191 2 3 4 9 50

2023-2024 55 48 58 161 3 2 3 8 60

2024-2025 54 55 48 157 3 3 2 8 60

2025-2026 60 54 55 169 3 3 3 9 60
fet stil= uppskattning                  

Gruppstorlek beroende på elevernas behov vilket kan variera

Lekebergsskolan 4-6  Lokaler – utemiljö    
Styrkor 
Vad är bra i lärmiljön i nuläget?

  stora klassrum med tillhörande grupprum
 solskydd har satts upp
 datorer, projektorer och nätverket fungerar
 varierad skolgård 
 bra läge – nära till vattenpark 

Idrottshallarna

 många salar
 stora grönytor
 rink och grusplan finns
 ytorna är inte elevernas rastområden
 många omklädningsrum
 handikappanpassat

Page 242 of 307



17 (30)

Svagheter
Vilka brister finns i lärmiljön i nuläget?

 slitna lokaler
 vissa fönster går inte att öppna och det finns risk att fönster lossnar
 ljudmiljön behöver förbättras 
 lampor som vibrerar och ger mycket värme och ljud
 ett rum anpassat för kurator/samtal med god ljudmiljö saknas
 samtalsrum och vilrum är inte tillfredställande/fattas
 konferensrum finns ej
 låg standard på It-utrustning
 ojämn värme, ventilation
 behov av samlingsplats inomhus för alla, vilket inte ska vara en gymnastiksal

Idrottshallar

 slitna lokaler 
 ljudmiljön är dålig i omklädningsrum, salar och korridorer
 inget utrymme för teoriundervisning 
 avskärmning saknas i duschar
 mögellukt/ skada i lokaler
 ventilationen är inte tillfredställande
 värmen räcker inte till i vissa rum
 svårt med digitala hjälpmedel, internetuppkoppling 
 behov av samlingsplats utomhus 
 bänkar utomhus saknas
 rinken är sliten och farlig
 rampen är farlig

Matsal
 hög ljudmiljö

Möjligheter
Vilka möjligheter finns på kort sikt att förändra/förbättra lärmiljön?

 förbättra ljudmiljön
 byte av lampor
 byte av fönster
 markeringar för parkering av bilar och gång/cykelväg vid 

idrottshallen/parkeringsplats för åk 4-6
Idrottshallar

 göra om klubbrummet till teorirum med projektor/ internet
 trådlös anslutning i bollhall/ idrottshallar
 låst förråd för skolans material så att det inte blir skadat
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Hinder – Hot
Vad kan hända som försämrar lärmiljön?

 inte en säker miljö för elever när det gäller parkering - bussar- bilar
 olyckor kan ske vid Tegelgatan trots trafikskyltning om ej genomfart

Idrottshallar
 mögellukt kan ge allergier
 material används inte på rätt sätt kvällstid, idrottslärare och lokalvård måste 

ställa i ordning vilket ger en försämrad arbetsmiljö
Fritidshemmet

 för små ytor med ökat elevantal
 dålig ljudmiljö
 dålig värme

Lekebergsskolan 4-6 inkl Stjärnan och särskolan
Behov – Åtgärder

Skollokaler
 nybyggnad/renovering av lokaler
 förbättra ljudmiljön i lokalerna
 vilrum behövs
 rum anpassat för kurator/specialpedagog/ samtal med god ljudmiljö 
 behov av konferensrum
 bättre It-utrustning
 jämnare värme, ventilation
 markering för parkering av bilar och gång/cykelväg på parkeringsplatsen 4-6
 bättre ljudmiljö i matsal, uppdelning med ljudskärmar

Idrottshallar

 upprustning av lokaler
 internetuppkoppling behövs
 bättre ljudmiljö i salar, omklädningsrum och korridorer
 förbättrad ventilation
 bättre/jämnare värme
 åtgärda ”mögellukt”/ fukt
 avskärmning i duschar
 teorirum för idrott behövs
 låst förråd för delar av skolans material 
 ny rink
 bänkar utomhus
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 samlingsplats utomhus
 avstängning av Tegelgatan utanför bollhallen

Lekebergsskolan 7-9 
Lokaler - utomhusmiljö
Skolan byggdes i början av 1960-talet och har renoverats och byggts till med en 
byggnad för en enhet som rymmer 3 klassrum plus grupprum.  Här finns 13 salar och 
till de flesta finns ett grupprum, musiksal med tillhörande grupprum, NO-sal och ett 
nyrenoverat bibliotek. Språkvalet innebär fler grupperingar än klasser och kräver 
därför extra salar.
 
I mitten av skolan ligger resurscentrum med arbetsrum, grupprum så att 
anpassningar kan göras för en mindre grupp elever med särskilda behov, här finns 
specialpedagog och andra resurspersoner tillgängliga. I entréplanet finns expedition, 
rum för rektor, kurator och konferensrum. Studie och yrkesvägledarens lokal har fått 
inrymmas i ett grupprum i övre korridoren. Varje enhet har sitt lärarrum i anslutning 
till elevernas salar. Personalrum finns på nedre botten och en cafeteria/uppehållsrum 
för eleverna.

I en del av skolan ligger också lokaler för Sfi och språkintroduktion. I nuläget används 
ett klassrum för Sfi och ett par grupprum för språkintroduktion. Med ett ökat antal 
nyanlända och ensamkommande flyktingbarn kommer det att behövas större/fler 
lokaler 

Elevantal:
Läsåret 15-16: 204 elever

Matsal: 
Matsalen har plats för 124 personer. 218 portioner serveras dagligen för åk 7-9 plus 
personal. Första lunch serveras 11.40 och det sista matlaget äter 12.25. Under detta 
läsår äter eleverna på schemalagd tid. Ljudmiljön upplevs som hög. 

Skolgård:
Skolgården består av en stor asfalterad yta med ett par basketkorgar och en 
plantering i mitten. Vid cafeterian på nedre botten finns små gräsytor som lockar 
eleverna men sittplatser och andra aktivitetsskapande ytor/material saknas.

Trafiksäkerhet:
Skolbussarna lämnar eleverna vid bollhallen. Elever som åker med länstrafiken går av 
och på vid hållplatsen vid Linden/Lekebergs sparbank. Problem har uppstått här 
eftersom elever har känt sig otrygga när de väntar på bussen. Lärare ska då hinna 
vara bussvakter även här vilket är svårt och ger en ytterligare belastning på lärarna. 
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Lekebergsskolan 7-9

Antal elever antal klasser

läsår 7:an 8:an 9:an summa åk 7 åk 8 åk 9

antal 
klasse
r

2015-2016 87 61 56 204 4 3 2 9
2016-2017 88 87 61 236 4 4 3 11
2017-2018 77 88 87 252 4 4 4 12
2018-2019 88 77 88 253 4 4 4 12
2019-2020 89 88 77 254 4 4 4 12
2020-2021 91 89 88 268 4 4 4 12
2021-2022 118 91 89 298 5 4 4 13
2022-2023 100 118 91 309 4 5 4 13
2023-2024 125 100 118 343 5 4 4 13
2024-2025         
2025-2026         
Räknat med att alla elever börjar på 7-9
Elevantalet i grupperna ligger på cirka 20. Detta 
kan variera beroende på elever och personal.

Analys av utemiljön på 7-9 utifrån ett folkhälsoperspektiv
Skolgården används inte i nuläget av eleverna. Utanför cafeterian finns några bord 
och personalen ser att ytorna utanför cafeterian är de som lockar eleverna. De små 
gräsytor som finns har eleverna använt för bollspel men det fungerar inte i och med 
att parkeringsplatsen ligger intill. Fysisk aktivitet främjar lärande och är en viktig 
grund för rekreation och hälsa.

Enligt undersökningen Liv & Hälsa ung 2014 har både pojkar och flickor i år 7 låga 
siffror när det gäller frågan: Hur mycket rör du dig i snitt per dag? Detsamma gäller 
pojkar i åk 9 och pojkar och flickor i år 2 på gymnasiet i jämförelse med andra i den 
södra länsdelen.

Analys av styrkor, svagheter, möjligheter, hinder
Lokaler – utemiljön Lekebergsskolan 7-9

Styrkor 
Vad är bra i lärmiljön i nuläget?

 tillgången till grupprum
 B-enheten har fina lokaler
 god överblick i enhet B genom allrummet
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 projektorer och wifi finns
 biblioteket
 få dolda ytor

Svagheter
Vilka brister finns i lärmiljön i nuläget? 

 behov av fler flexibla rum för läsning, koncentration, tystnad, samarbete
 trångt i cafeterian med ökat elevantal
 trång matsal vars miljö påverkar upplevelsen av maten 
 torftig inomhusmiljö och slitet
 ”lösa väggar” på några ställen
 ojämn ventilation och temperatur
 torftig utemiljö som saknar utrustning för utomhusaktiviteter

Möjligheter
Vilka möjligheter finns på kort sikt att förändra/förbättra lärmiljön?

 kontinuerligt underhåll minskar förstörelse
 ommålning av vissa ytor
 fastsättning av väggar
 förbättra ventilationen/ värmen
 utveckla it-lösningar/teknik i lokalerna
 fler sittplatser utomhus med bord och bänkar 
 skapa en bättre utemiljö med möjlighet till aktiviteter

Hinder - Hot
Vad kan hända som försämrar lärmiljön?

 ökat elevantal ger lokalbrist 
 cafeterian blir ännu mer trångbodd
 kränkningar kan öka när eleverna inte blir sedda
 lokalerna räcker inte till vid ett utökat antal elever i språkintroduktion och på 

Sfi
 ekonomin sätter hinder 

Behov – åtgärder Lekebergsskolan 7-9
 fler lokaler som är flexibla
 sal för föreläsning i större grupp ger möjligheter till fler personal i mindre 

grupper vid andra tillfällen
 större samlingssal/aula
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 hyra av lokaler för Sfi och språkintroduktion på gymnasienivå i anslutning till 
skolan

 större avdelad matsal
 tillsammans med elever och personal utforma en aktivitetsskapande 

utomhusmiljö samt sittplatser och bord utomhus
 större utrymme för cafeterian/rast/ samlingsrum för elever
 utökade lokaler för fritidsgården
 skapa en bättre ljudmiljö
 kontinuerligt underhåll av lokaler
 justering av ventilation och värme 
 flytta personalparkering, exempelvis till Komtek 

Åtgärder på kort sikt för att förbättra lärmiljön i lokaler 
och utomhusmiljön vid skolorna i Fjugesta

Tulpanens skola och fritidshem 
Behov – åtgärder 

  två lokaler/salar för förskoleklass, en till läsåret 2016-2017 och ytterligare en 
till läsåret 2017-2018 

 ökat behov av lokaler för fritidsverksamheten utifrån samma behov som 
skolverksamheten 

 egna arbetsplatser i lugn miljö för lärare, fritidspedagoger, resurspedagoger
 skolbibliotek som kan användas för ändamålet
 renovering av kapprum 
 rum för kurator, specialpedagog med god ljudmiljö och tillräcklig yta
 rum för skolsköterska som också kan användas som samtalsrum/vilrum med 

god ljudmiljö
 förrådsutrymmen för material så att alla grupprum kan användas för elever
 förbättrad ljudmiljö i gymnastiksal, omklädningsrum
 avskärmning vid dusch/duschar
 idrottssalen är liten och sliten behöver renovering
 upprustning av materialförråd för idrott
 uteförråd behövs för idrottsmaterial/lekredskap
 underhåll av idrottslärarrum
 förrådsutrymmen för vaktmästare på skolan eller i nära anslutning
 mottagningskök behöver anpassas för att kunna servera fler portioner
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Lekebergsskolan 4-6 inkl Stjärnan och särskolan
Behov – åtgärder 

Skollokaler
 upprustning av lokaler
 genomgång av fönster i den äldsta delen
 byte av lampor i vissa lokaler
 förbättra ljudmiljön i lokalerna
 jämnare värme, ventilation
 vilrum behövs
 rum anpassat för kurator/samtal med i god ljudmiljö 
 konferensrum behövs
 bättre ljudmiljö i matsal, uppdelning med ljudabsorberande skärmar 
 markering för parkering av bilar och gång/cykelväg på parkeringsplatsen för 

personal på åk 4-6

Idrottshallar
 upprustning av lokaler
 förbättra ljudmiljön i salar, omklädningsrum och korridorer
 förbättrad ventilation
 bättre/jämnare värme
 internetuppkoppling behövs
 samutnyttja föreningsrummet så att det också kan användas som teorirum 

med internetuppkoppling för idrott 
 åtgärda ”mögellukt”/ fukt
 låst förråd för delar av skolans material
 samlingsplats med bänkar utomhus
 avstängning av Tegelgatan utanför bollhallen för att få en bättre 

trafiksäkerhet

Lekebergsskolan 7-9
Behov – åtgärder 

 kontinuerligt underhåll för att minska förstörelse och sabb
 fler lokaler som är flexibla
 hyra lokaler för Sfi och språkintroduktion på gymnasiet
 skapa bättre ljudmiljö i alla skolans lokaler
 förbättra ljudmiljön i matsalen
 justering av ventilation och värme 
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 tillsammans med elever och personal utforma en aktivitetsskapande 
utomhusmiljö med sittplatser och bord utomhus

 flytta personalparkering

Utredning för att ta fram lokaler för f-3 till läsåret 
2016-2017 och läsåret 2017-2018

Utredning pågår för att hitta olika lösningar. Det är mycket viktigt att en 
konsekvensanalys görs kring de alternativ som presenteras. Här nedan nämns några 
olika alternativ som kommit upp under utredningens gång. Det fortsatta arbetet 
kommer att försöka ge svar på om det går att hitta fler lösningar. Intentionen är 
givetvis att hitta så bra förslag som möjligt. 

Om en avdelning på Tulpanens förskola används för skolans verksamhet ger de 
lokalerna utrymme för en förskoleklass under läsåret 2016-2017. Läsåret 2017-2018 
behövs ytterligare minst en lokal eftersom grupperna/klasserna ökar i antal. Om hela 
Tulpanens förskola kan frigöras för skolans räkning kan detta ses som en lösning för 
båda läsåren 2016-2018 när det gäller att täcka lokalbehovet för förskoleklasserna 
och även ge en större skolgård för eleverna. Då behöver möjligheter hittas för att 
kunna placera förskolebarnen. Ett förslag som kommit upp under utredningen är en 
nybyggnation av en treavdelnings förskola som då måste vara klar att tas i bruk inför 
läsåret 2017-2018. I och med den strategiska partneringupphandling som Leko gjort 
är detta möjligt att göra på kortare tid än tidigare. 

Inom 2,5 år beräknas 48 stycken 3-4 rumslägenheter stå klara i de nybyggda 
hyreshusen vid Bergsgatan. En förskola i området innebär en mer attraktiv 
boendemiljö för hyresgästerna. För att detta ska bli möjligt behöver en förenklad 
detaljplaneändring kunna göras vid Bergsgatan så att ett bygge kan komma igång 
efter sommaren 2016. Ett annat alternativ är att förskolan byggs på området Fjugesta 
söder där LSS-boendet planeras. 

Ytterligare ett alternativ ses över och det rör om det finns möjlighet att en av årskurs 
3 klasserna under läsåret 2016-2017 kan inrymmas på Lekebergsskolan 4-6. Då måste 
också behovet för fritidshemsverksamheten tas med i beaktande. I nuläget finns inga 
lokaler för en utökning av fritidshemmets verksamhet på Grottan. Läsåret 2017-2018 
kvarstår lokalproblemen eftersom det då behövs ytterligare minst en sal men även 
utrymmen för fritidsverksamhet på Tulpanens skola. 
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Långsiktig planering olika alternativ

Alternativ 1 
En F-9 skola i Fjugesta 

Tanken är att skolan består av två delar med f-6 och 7-9 i varsin enhet utifrån att 
eleverna med ökad ålder får andra behov av lärmiljöer. En f-9 skola ger mer 
flexibilitet i utnyttjandet av lokaler. Pucklar i elevantal kan hanteras mer flexibelt i 
och med att salar/rum finns i närhet.

Enligt Leko kan flera byggnader i 4-6 skoldelen renoveras men F huset, den äldsta 
byggnaden, anser man bör rivas. Detsamma gäller fritidshemmet Grottan. Nya 
lokaler för f-3 behöver byggas i området. En om och tillbyggnad måste ske i etapper 
och för att lösa detta föreslås att starten av bygget sker på området där rinken nu 
ligger med nya byggnader i två plan. Här måste markförhållandena undersökas 
eftersom det tidigare legat ett tegelbruk på området.

Med utgångspunkt från de behov av lokaler som vi ser utifrån ökat elevantalet 
kommer minst 13 salar/klassrum med grupprum att behöva byggas för år f-3 samt 
tillhörande lokaler för fritidsverksamhet. För år 4-6 där den äldsta byggnaden plus 
fritidshemmet Grottan ska rivas kommer behovet att röra sig om en nybyggnad av 
minst 4 salar/klassrum med tillhörande grupprum samt lokaler för fritids. Rum 
behövs också för personalen när det gäller arbetsplatser, personalrum och 
konferensrum. Trä och metallslöjdssalen som ligger i det gamla F-huset försvinner 
och måste planeras in i en ny byggnad. 

I och med att lokaler finns som är relativt nybyggda i 7-9 delen behöver fortsatt om 
och tillbyggnad ske i anslutning till dessa. Lekebergsskolan 7-9 har renoverats och en 
enhet, B, har byggts till med 3 klassrum, grupprum. Men ökat elevantal från 
Hidinge/Lanna och även på grund av nybyggnation i Fjugesta innebär troligtvis att en 
ytterligare nybyggnad liknande B-enheten behöver uppföras.

Lokalerna på skolan behöver knytas samman och då är placeringen av gemensamma 
delar ytterst viktig. I en f-9 skola kan lokaler utformas där ledningsgrupp och 
elevhälsan kan få en central plats som gynnar tillgänglighet, samarbete men också 
ger en besparing i lokalyta för arbetsplatser. 

Det finns ett stort behov av en gemensam aula/arena för skolans verksamhet och ett 
bygge av en sådan gynnar också övrig verksamhet i kommunen och 
kommuninvånarna i stort. Placeringen av denna samlingssal är viktig för att den ska 
bli ett nav i skolan och samtidigt förmedla känslan av att den tillhör alla 
kommuninnevånare. Utformningen av aulan kan ge möjligheter att skapa ett ”torg” 
för möten och utställningar. På så sätt kommer den också att användas under större 
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del av både dagen och kvällen. Ett förslag på arena (Bilaga 1) bifogas från Kultur och 
fritid. 

Ett för hela skolan gemensamt centralt placerat bibliotek skulle kunna bemannas av 
en bibliotekarie vilket ger en extra dimension kring språket och utvecklar lärmiljön. 

Inkludering av olika delar av verksamheten som särskolan, ”Stjärnan” (en liten 
undervisningsgrupp som stöttar elever för att dessa så mycket som möjligt ska kunna 
följa med i den ordinarie verksamheten) och språkintroduktion är en viktig insats för 
att dels ge tillgänglighet i fysisk bemärkelse men också skapa en känsla av delaktighet 
och ge möjligheter till samverkan. Lokaler för särskolan och Stjärnan behöver ligga i 
anslutning till övriga lokaler men ändå avskilt för att ge lugn och ro. Elever och 
pedagoger ska känna att de är en del av helheten. Dessa lokaler behöver utformas 
för att ge eleverna trygghet och tydlighet. Salarna ska ha utrymmen för både 
samarbete och koncentration samt möjligheter till skapande aktivitet

Matsalen på Lekebergsskolan har i nuläget sittplatser för 124 personer. För att klara 
servering för en f-9 skola behövs ytterligare utrymme detta. En tillbyggnad behöver 
göras för att miljön under luncherna ska bli tillfredställande. Det är ur flera aspekter 
viktigt att matsalen delas upp i mindre enheter för att skapa en lugnare miljö med 
bättre ljudförhållanden. 

Idrottshallarna ligger mitt i området med en grusplan på ena sidan och 
personalparkering på den andra. Den spontanidrottsplats som är planerad för 
Fjugesta kan förläggas i närheten av cafeterian för 7-9. ”De äldre barnens utevistelse 
bygger på att det finns attraktiva mötesplatser i utemiljön som de kan skapa 
hemhörighet till.” (Gör plats för barn och unga, Boverket)

Hållplats för skolbussar/länstrafikens bussar behöver ligga i nära anslutning till 
skolområdet. En möjlighet som behöver utredas är om den kan förläggas på 
parkeringsytan väster om idrottshallen. Eftersom verksamheten måste ha personal 
som bussvakter är det viktigt att hållplatsen ligger i direkt närhet till skolans område.

Alternativ 2
Två skolor i Fjugesta 
Tulpanen F-3 och Lekebergsskolan 4-9

Tulpanens skola byggs om och till för årskurs F-3 
För Tulpanens skola gäller samma som för Lekebergsskolan. Markytorna är 
begränsade men närheten till Bergaskogen och vild natur ger pedagogiska fördelar 
och spännande lärmiljöer. För att bevara tillräckliga lekytor behöver nya byggnader 
utföras i två plan. De lokaler och den utemiljö som Tulpanens förskola nu har behövs 
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för skolan räkning.  På marken som förskolan nu har som gård kan en 
tvåvåningsbyggnad uppföras. Den kan då bli första delen i en om och tillbyggnad av 
Tulpanens skola. Ett bygge kan ske utan att ge avkall på säkerhet genom att ytorna 
går att avgränsa från övrig verksamhet. Markområdet norr om skolan används nu av 
skolan för lek och det är viktigt att detta säkerställs för framtiden.

Tulpanens matsal och kök behöver anpassas för att klara ett större antal 
serveringsportioner och att ökat elevantal.

Tulpanens skola har behov av lokaler för elevhälsan och expedition. För att 
personalen ska få en bra och attraktiv arbetsmiljö behöver goda lokaler för 
personalrum, arbetsrum, samtalsrum och vilrum skapas.

I årskurs 3 börjar eleverna med ämnet slöjd. Utrustning för dessa lokaler är dyr och 
salarna används inte mer än under en del av veckan. Här måste man ta ställning till 
om eleverna fortsatt ska bussas ner till Lekebergsskolan eller om man kan utforma 
lokaler som kan användas av fritidshemmet på eftermiddagarna.

Tulpanens fritidshem kommer att ha ett stort antal elever inskrivna. Eleverna 
behöver efter skoldagens slut få tillgång till lokaler där de kan hitta ro och lugn 
samtidigt som de också behöver lokaler där man möts och skapar eller leker 
tillsammans.
Varje verksamhet både fritids och skola behöver till viss del egna lokaler där de själva 
kan utforma rummen för att skapa trygghet och variation utifrån sina mål. 

Flexibla lösningar för lokalerna behöver utformas gemensamt av fritidspersonal och 
skolpersonal för att ge rätt förutsättningar för samarbete.

Lekebergsskolan 4-9  

Gemensamma lokaler utformas för utökad samverkan och mer flexibla lösningar.
För en 4-9 skola gäller i stort detsamma som för f-9. Samverkan och samutnyttjande 
av lokalerna ger fördelar både personalmässigt och lokalmässigt. 

Personalen förespråkar att skolan består av två delar med 4-6 och 7-9 i varsin enhet 
utifrån att eleverna med ökad ålder får andra behov av lärmiljöer. Nya klasser 
behöver bildas när eleverna från Mullhyttan och Hidinge kommer till åk 7-9. 

En 4-9 skola ger mer flexibilitet i utnyttjandet av lokaler. Pucklar i elevantal kan 
hanteras mer flexibelt i och med att salar/rum finns i närhet.

I övrigt gäller i stort det som finns beskrivet i alternativ 1.
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Förstudiens förslag 

Ett fördjupat utredningsarbete av de markytor vid Lekebergsskolan som i 
deltaljplanen är planlagda för skola behöver göras. Gräsytorna och rinken nordöst om 
skolan ligger på ett område där det tidigare varit ett tegelbruk därför behöver 
noggranna markundersökningar utföras. Ritningar över placering och utformning av 
byggnader i flera plan måste utformas för att även tillräckliga friytor för lek, 
utevistelse, uteaktivitet och idrott ska finnas. (Boverkets allmänna råd BFS 2015) 
Placering av en samlingssal/aula/arena måste studeras utifrån tillgänglighet och 
trafiklösningar. 

En om och tillbyggnad av skolorna i Fjugesta måste ske i etapper för att inte 
provisoriska lösningar ska lägga ekonomiska hinder och även ta resurser från de 
investeringar som behöver göras i nya och ombyggda lokaler. I den fördjupade 
förstudien behöver även detta etappbyggande läggas in i en tidsplan för att ge bästa 
möjliga arbetsmiljö under byggtiden och även väga de ekonomiska aspekterna för att 
kunna minimera kostnader för provisoriska lösningar.

De markytor som finns begränsar området. Den väg som ligger mellan Komteks 
lokaler och Lekebergsskolan 7-9 är kommunal och kan införlivas i skolgårdsområdet. 
Detsamma gäller delar av Tegelgatan utanför bollhallen. Parkering för personal kan 
förläggas öster om skolan i närhet av Komteks lokaler. Delar av området för 
nuvarande 7-9 parkering kan utformas till en attraktiv aktivitetsyta för de äldre 
eleverna. Närheten till cafeterian lockar och sittplatser kan innebära att det blir en 
attraktiv utemiljö.  Den spontanidrottsplats som planeras för Fjugesta behöver tas 
med i planeringen för att kunna utgöra en del av aktivitetsområdet. 

Barn som kommit upp i tonåren har andra tankar kring utevistelsen. De vill inte så 
gärna förknippas med lek. Utevistelsen för de unga, både på raster och på fritiden, 
har mer karaktär av socialt umgänge och möten med inslag av sport och fysiska 
utmaningar. Ytor för bollspel vinner på att kombineras med ställen för samvaro. ( 
Skolgården 2015, Sveriges kommuner och landsting) Här behöver också tankar runt 
hur fritidsgårdens verksamhet ska kunna utökas i och med ökat antal barn och 
tonåringar i Fjugesta.
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Bilaga 1

Förslag från Kultur och fritid
Black Box – en superflexibel arena

Black Box är en flexibel arena som skapar stora möjligheter. Genom att ha ljusa 
väggar, mörka intäckningar (draperier), fast teknisk ljud-, ljus- och film-
/bioutrustning, flyttbara stolar/sittplatser, dansmatta/dansgolv med mera gör att 
flera olika verksamheter kan utvecklas och samsas i samma lokal, både amatörliv som 
professionella aktörer:
- Film/Bio

- Scenkonst (Dans/Teater/Musik)

- Föreläsningar

- Träning/Gymnastik

- Omklädningsrum m. dusch
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §14

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§14 - Projekt Lekebergsskolorna, skolorganisationen i Lekebergs 
kommun (KS 15-780)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2008 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att hålla i 
planeringen av de åtgärder som bör vidtas vid Lekebergsskolan. Under hösten 2015 presenterade 
projektledare, Anna-Karin Mangsbo, en utredning av det kort- och långsiktiga lokalbehovet för 
förskolor och skolor i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. tar ett inriktningsbeslut om ny/ombyggnation av skollokaler i Fjugesta 
2. ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad 
av maximalt 2 miljoner kronor vilket avräknas på byggkostnaden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att det i punkt ett ska ändras till förskole- och skollokaler samt att en 
tredje beslutspunkt ska skrivas till beslutet där det ska stå att LEKO ska återrapportera till 
kommunstyrelsen senast 30 april 2016.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp beslutspunkt ett i förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) 
ändringsyrkande och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan 
Södermans (M) ändringsyrkande.

Ordförande tog därefter upp beslutspunkt två i förslag till beslut och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat i enlighet med förslag till beslut.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsförslag och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat enligt förslaget.

Kommunstyrelsens arbetutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. tar ett inriktningsbeslut om ny/ombyggnation av förskole- skollokaler i Fjugesta 
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

2. ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad 
av maximalt 2 miljoner kronor vilket avräknas på byggkostnaden

3. uppdrar till LEKO att åtterrapportera till kommunstyrelsen senast 30 april 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Projekt Lekebergsskolorna
 Utredning av det kort- och långsiktiga lokalbehovet för förskolor och skolor i Lekebergs 

kommun
 KS §77/2008 Planering av åtgärder vid Lekebergsskolan
 KS §20/2010 Projekt Lekebergsskolan (planering av åtgärder vid Lekebergsskolan)
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Styrgrupp för nytt särskilt boende för äldre (SÄBO)

§16

KS 14-663
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §15

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§15 - Styrgrupp för nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) (KS 14-
663)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2015:
1. Ta ett inriktningsbeslut om att bygga ett särskilt boende med 24 platser
2. ger LEKO i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad av maximalt 2 miljoner kronor 
vilket avräknas på byggkostnaden
3. utser kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i vård- och omsorgsnämnden till politiskt 
styrgrupp för projektet
4. ger kommundirektören i uppdrag att utse projektledare samt projektledningsgrupp.

Styrgruppen för projektet Lekebergsskolan (KS 15-780) består av ledamöterna från 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt kultur- och bildningsnämndens presidium. För att arbeta på 
ett likartat sätt med projekt bör även styrgruppen för det nya särskilda boendet (SÄBO) utformas på 
samma sätt men med vård- och omsorgsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. Utser kommunstyrelsens arbetsutskott samt vård- och omsorgsnämndens presidium till styrgrupp 
för projektet för nytt särskilt boende (SÄBO).
2. Upphäver punkt 3 i kommunstyrelsens beslut §102/2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nytt särskilt boende
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 1 (2)

Dnr: KS 14-663

Tjänsteskrivelse - Nytt särskilt boende
   

Ärendebeskrivning
För att arbeta på ett likartat sätt gällande projekt föreslås att projektgruppen 
för det nya särskilda boendet (SÄBO) ska bestå av kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt vård- och omsorgsnämndens presidium. Tidigare beslut 
utsåg kommunstyrelsens arbetsutskott samt vård- och omsorgsnämndens 
ordförande till styrgrupp för projektet.

1 Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2015:
1. Ta ett inriktningsbeslut om att bygga ett särskilt boende med 24 platser
2. ger LEKO i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad av 
maximalt 2 miljoner kronor vilket avräknas på byggkostnaden
3. utser kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i vård- och 
omsorgsnämnden till politiskt styrgrupp för projektet
4. ger kommundirektören i uppdrag att utse projektledare samt 
projektledningsgrupp.

Styrgruppen för projektet Lekebergsskolan (KS 15-780) består av ledamöterna 
från kommunstyrelsens arbetsutskott samt kultur- och bildningsnämndens 
presidium. För att arbeta på ett likartat sätt med projekt bör även styrgruppen 
för det nya särskilda boendet (SÄBO) utformas på samma sätt men med vård- 
och omsorgsnämnden.

2 Analys
Styrgruppen för projektet Lekebergsskolan (KS 15-780) består av ledamöterna 
från kommunstyrelsens arbetsutskott samt kultur- och bildningsnämndens 
presidium. För att arbeta på ett likartat sätt med projekt bör även styrgruppen 
för det nya särskilda boendet (SÄBO) utformas på samma sätt men med vård- 
och omsorgsnämnden.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Att utse fler ledamöter till styrgruppen bör bidra positivt för genomsyrande 
perspektiv.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
En ökning av utbetalning av sammanträdesarvode och eventuellt förlorad 
arbetsförtjänst kan tillkomma. 
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 2 (2)

Dnr: KS 14-663

3 Slutsats
För att arbeta på ett likartat sätt gällande projekt bör projektgruppen för det 
nya särskilda boendet (SÄBO) bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
vård- och omsorgsnämndens presidium.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. Utser kommunstyrelsens arbetsutskott samt vård- och omsorgsnämndens 
presidium till styrgrupp för projektet för nytt särskilt boende (SÄBO).
2. Upphäver punkt 3 i kommunstyrelsens beslut §102/2015.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest

§17

KS 16-6
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 1 (1)

Dnr: KS 16-6

Tjänsteskrivelse - Val av ombud till Kommuninvest

   

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2014 att som ombud för 
Kommuninvest utse Wendla Thorstensson (C) till ordinarie ombud och Kjell 
Edlund (S) till ersättare. 

Wendla Thorstensson (C) och Kjell Edlund (S) har inkommit med en begäran 
om avsägelse från uppdraget under år 2016.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Kjell Edlunds (S) 
avsägelser och utser Håkan Söderman (M) till ordinarie ombud och Anette 
Andersson (S) till ersättare i Kommuninvest under år 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §16

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§16 - Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest (KS 16-6)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2014 att som ombud för Kommuninvest utse 
Wendla Thorstensson (C) till ordinarie ombud och Kjell Edlund (S) till ersättare. 

Wendla Thorstensson (C) och Kjell Edlund (S) har inkommit med en begäran om avsägelse från 
uppdraget under år 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Kjell Edlunds (S) avsägelser och 
utser Håkan Söderman (M) till ordinarie ombud och Anette Andersson (S) till ersättare i 
Kommuninvest under år 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ombud till Kommuninvest
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Redovisning av inkomna synpunkter, 16 december - 12 januari 

§18

KS 16-14
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 1 (1)

Dnr: KS 16-14

Tjänsteskrivelse - Redovisning av inkomna synpunkter, 
16 december - 12 januari
   

Ärendebeskrivning
Tio synpunkter har inkommit till kommunstyrelsen under perioden 16 december – 12 
januari. En av synpunkterna har varit anonym och därför inte kunnat besvaras. En 
synpunkt har innehållit beröm för uppfyllelse av en tidigare lämnad synpunkt. En 
synpunkt är obesvarad trots att kontaktuppgifter finns. Sex synpunkter är besvarade.

1 Bakgrund
Alla synpunkter och klagomål som inkommer till kommunen ska diarieföras. Tidigare 
har antalet synpunkter redovisats för kommunstyrelsen vid varje prognosrapport. 
Ordförande har önskat månadsvisa redovisningar från och med januari 2016.

2 Analys
Tio synpunkter har inkommit under perioden. Majoriteten av synpunkterna har 
besvarats. 

2.1 Genomsyrande perspektiv
Möjligheterna att lämna synpunkter och klagomål är flera. Personer kan muntligen 
lämna synpunkter och klagomål via träff eller telefon, skicka brev, skicka e-post, 
skriva till kommunens konto på Facebook eller via synpunktsblankett på kommunens 
webbsida. Att erbjuda flera sätt ökar möjligheten för flera ålders- och 
socioekonomiska grupper att lämna synpunkter och klagomål. Alla inkomna 
synpunkter behandlas på samma sätt. Med rätt information kan möjligheten att 
lämna synpunkter vara en del i integrationsarbetet då det är ett sätt att påverka 
kommunens arbete. Så även för miljöarbetet i kommunen.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser. 

3 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen har en hög svarsfrekvens på de inlämnade 
synpunkterna för perioden 16 december – 12 januari. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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KS 15-794

Ärendeinformation

Diarienummer
KS 15-794

 Ärenderubrik:
Synpunkt med svar om avloppsanläggningen vid ungdomsgården i 
Vekhyttan

 Ärendemening: Synpunkt om avloppsanläggningen vid ungdomsgården i Vekhyttan

Initierare: Åke Sandvall  In/Ut datum: 2015-12-16

 Registrerings datum: 2015-12-16

 Handläggare: Ewa Lindberg

Handlingar

Diarienummer In/Ut datum Innehåll

KS 15-794-4 2015-12-16 Bekräftelse på anmälan av avloppsanläggning i Vekhyttan

KS 15-794-3 2015-12-16 Komplettering av svar på synpunkt om avloppsanläggning i Vekhyttan

KS 15-794-2 2015-12-16 Svar på synpunkt om avloppsanläggning i Vekhyttan

KS 15-794-1 2015-12-16 Synpunkt om avloppsanläggningen vid ungdomsgården i Vekhyttan

KS 15-794-1.1 2015-12-16 Bilaga till synpunkt om avloppsanläggningen i Vekhyttan

KS 15-794-5 2015-12-16 Svar från Sydnärkes miljöförvaltning angående synpunkt på avloppsanläggning i Vekhyttan

KS 15-809

Ärendeinformation

Diarienummer KS 15-809  Ärenderubrik: Synpunkter om hastigheten på Korsgatan i Lanna
 Ärendemening: Synpunkter om hastigheten på Korsgatan i Lanna

Initierare: Linn Eklund  In/Ut datum: 2015-12-21

 Registrerings datum: 2015-12-21

 Handläggare: Anna Nilsson

Handlingar

Diarienummer In/Ut datum Innehåll

KS 15-809-1 2015-12-21 Synpunkter om hastigheten på Korsgatan i Lanna
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KS 15-811

Ärendeinformation

Diarienummer KS 15-811  Ärenderubrik: Synpunkter på nedsläckt motionsspår i Fjugesta
 Ärendemening: Synpunkter på nedsläckt motionsspår i Fjugesta

Initierare: Michael Sjöberg  In/Ut datum: 2015-12-21

 Registrerings datum: 2015-12-21

 Handläggare: Mats Turesson

Handlingar

Diarienummer In/Ut datum Innehåll

KS 15-811-1 2015-12-21 Synpunkter på nedsläckt motionsspår i Fjugesta

KS 15-811-2 2016-01-12 Svar på synpunkt om belysningen i Bergaspåret

KS 15-814

Ärendeinformation

Diarienummer KS 15-814  Ärenderubrik: Synpunkter på störande trafik nattetid
 Ärendemening: Synpunkter på störande trafik nattetid

Initierare: Anonym  In/Ut datum: 2015-12-28

 Registrerings datum: 2015-12-29

 Handläggare:

Handlingar

Diarienummer In/Ut datum Innehåll

KS 15-814-1 2015-12-28 Saknar kontaktuppgifter
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KS 15-816

Ärendeinformation

Diarienummer KS 15-816  Ärenderubrik: Synpunkter på belysning och plogning av stig vid vattenparken
 Ärendemening: Synpunkter på belysning och plogning av stig vid vattenparken

Initierare: Carina  In/Ut datum: 2015-12-29

 Registrerings datum: 2015-12-30

 Handläggare: Mats Turesson

Handlingar

Diarienummer In/Ut datum Innehåll

KS 15-816-1 2015-12-29 Synpunkter på belysning och plogning av stig vid vattenparken

KS 15-816-1.1 2015-12-29 Dubblett

KS 15-816-2 2016-01-13 Tjänsteanteckning - Svar på synpunkt om belysning och plogning av stig vid vattenparken

KS 15-817

Ärendeinformation

Diarienummer KS 15-817  Ärenderubrik: Synpunkt med svar om solenergi i Lekebergs kommun
 Ärendemening: Synpunkt med svar om solenergi i Lekebergs kommun

Initierare: Andreas Bure  In/Ut datum: 2015-12-29

 Registrerings datum: 2015-12-30

 Handläggare:

Handlingar

Diarienummer In/Ut datum Innehåll

KS 15-817-1 2015-12-29 Synpunkt med svar om solenergi i Lekebergs kommun
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KS 16-1

Ärendeinformation

Diarienummer KS 16-1  Ärenderubrik: Synpunkter och svar om Hälsans stig i Fjugesta
 Ärendemening: Synpunkter och svar om Hälsans stig i Fjugesta

Initierare: Jonatan Lindner  In/Ut datum: 2016-01-04

 Registrerings datum: 2016-01-04

 Handläggare:

Handlingar

Diarienummer In/Ut datum Innehåll

KS 16-1-1 2016-01-04 Synpunkter och svar om Hälsans stig i Fjugesta

KS 16-12

Ärendeinformation

Diarienummer KS 16-12  Ärenderubrik: Synpunkter med svar på plogning av Lanna badgruva
 Ärendemening: Synpunkter med svar på plogning av Lanna badgruva

Initierare: Ulf Köhlström  In/Ut datum: 2016-01-11

 Registrerings datum: 2016-01-11

 Handläggare:

Handlingar

Diarienummer In/Ut datum Innehåll

KS 16-12-1 2016-01-11 Svar från KSO
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KS 16-14

Ärendeinformation

Diarienummer KS 16-14  Ärenderubrik: Redovisning av inkomna synpunkter, 16 december - 12 januari 
 Ärendemening: Redovisning av inkomna synpunkter, 16 december - 12 januari 

Initierare: Anna Nilsson (Lekebergs kommun)  In/Ut datum: 2016-01-12

 Registrerings datum: 2016-01-12

 Handläggare: Anna Nilsson

Handlingar

Diarienummer In/Ut datum Innehåll

KS 16-14-1 2016-01-12 Synpunkter om hastigheten på Korsgatan i Lanna

KS 16-14-12 2016-01-12 Synpunkter på nedsläckt motionsspår i Fjugesta

KS 16-14-11 2016-01-12 Saknar kontaktuppgifter

KS 16-14-2 2016-01-12 Synpunkter på belysning och plogning av stig vid vattenparken

KS 16-14-3 2016-01-12 Synpunkt med svar om solenergi i Lekebergs kommun

KS 16-14-4 2016-01-12 Synpunkter och svar om Hälsans stig i Fjugesta

KS 16-14-5 2016-01-12 Svar från KSO

KS 16-14-6 2016-01-12 Synpunkt om avloppsanläggningen vid ungdomsgården i Vekhyttan

KS 16-14-7 2016-01-12 Svar på synpunkt om avloppsanläggning i Vekhyttan

KS 16-14-8 2016-01-12 Komplettering av svar på synpunkt om avloppsanläggning i Vekhyttan

KS 16-14-9 2016-01-12 Bekräftelse på anmälan av avloppsanläggning i Vekhyttan

KS 16-14-10 2016-01-12 Svar från Sydnärkes miljöförvaltning angående synpunkt på avloppsanläggning i Vekhyttan

KS 16-14-13 2016-01-13 Synpunkter med beröm för plogning vid vattenparken

KS 16-14-14 2016-01-13 Svar på synpunkt om belysningen i Bergaspåret
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KS 16-19

Ärendeinformation

Diarienummer KS 16-19  Ärenderubrik: Synpunkter med beröm för plogning vid vattenparken
 Ärendemening: Synpunkter med beröm för plogning vid vattenparken

Initierare: Carina Nyström  In/Ut datum: 2016-01-12

 Registrerings datum: 2016-01-13

 Handläggare:

Handlingar

Diarienummer In/Ut datum Innehåll

KS 16-19-1 2016-01-12 Synpunkter med beröm för plogning vid vattenparken
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From: elin.nilsson@liberalerna.se
To: Ewa.Lindberg@Lekeberg.se; Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se
Cc: anna.nilsson@lekeberg.se
Bcc:
Subject: För diarieföring och vidare hantering
Attachments: Foto från Åke.jpeg
Embedded Attachments:

Fick fotot som bifogas detta mail skickat till min mobiltelefon i fredags. Avsändare
är Åke Sandvall, Vekhyttan.

På fotot, som enligt Åke togs för en dryg vecka sedan, ser man hur orenat
avloppsvatten rinner ut i ån.

Jag har talat med Åke och han vill med detta foto samt nedanstående information
påtala för kommunen/anmäla att avloppsanläggningen vid ungdomsgården i
Vekhyttan inte fungerar.

Han säger att han talade med kommundirektören om att det var brister i
anläggningen redan innan ungdomsgården togs i bruk som akutboende, men att han
inte fick något gehör för detta. Han väljer därför att nu istället vända sig till mig
med sina synpunkter och är tydlig med att jag ska vidarebefordra dessa till den
kommunala förvaltningen.

Jag pratade med Åke igår, och vi var även på platsen där fotot togs för att se hur det
ser ut nu. Läget är oförändrat. Dålig lukt sprider sig i området och det trycker upp
en gråbrun sörja ur marken som sedan rinner ner i ån.

Åke vill att fotot och informationen i detta mail diarieförs, samt att åtgärder vidtas
för att åtgärda bristerna. Han önskar att detta sker med stor skyndsamhet eftersom
det är ett pågående utsläpp med risk för allvarliga konsekvenser både på kort och
lång sikt för växt- och djurliv samt för de människor som bor och verkar i
närområdet.

Åke vill gärna få en bekräftelse på att dessa uppgifter mottagits av Lekebergs
kommun samt återkoppling på vad för åtgärder som kommer vidtas.

/ Elin Nilsson, Liberalerna
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From: Ewa.Lindberg@Lekeberg.se
To: elin.nilsson@liberalerna.se; Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se
Cc: anna.nilsson@lekeberg.se
Bcc:
Subject: SV: För diarieföring och vidare hantering
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej!
Jag har haft kontakt med Jörgen Johansson, kassör, Salemkyrkan.
Ägarna, församlingen, är medvetna om problemet. De har haft kontakt med Miljö och hälsa
och av dem fått rekommendationer att sätta dit ett reningsverk. Det jobbar Salemkyrkan
med att lösa just nu och har kontakt med entreprenör. Arbetet är prioriterat och kommer
att lösas så fort som möjligt.

Med vänlig hälsning

Ewa Lindberg
Kommundirektör
0585-487 11 (dir)
ewa.lindberg@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Elin Nilsson [mailto:elin.nilsson@liberalerna.se]
Skickat: den 14 december 2015 11:33
Till: Ewa Lindberg <Ewa.Lindberg@Lekeberg.se>; Wendla Thorstensson
<Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>
Kopia: Anna Nilsson <anna.nilsson@lekeberg.se>
Ämne: För diarieföring och vidare hantering

Fick fotot som bifogas detta mail skickat till min mobiltelefon i fredags. Avsändare är
Åke Sandvall, Vekhyttan.

På fotot, som enligt Åke togs för en dryg vecka sedan, ser man hur orenat
avloppsvatten rinner ut i ån.

Jag har talat med Åke och han vill med detta foto samt nedanstående information
påtala för kommunen/anmäla att avloppsanläggningen vid ungdomsgården i
Vekhyttan inte fungerar.
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Han säger att han talade med kommundirektören om att det var brister i anläggningen
redan innan ungdomsgården togs i bruk som akutboende, men att han inte fick något
gehör för detta. Han väljer därför att nu istället vända sig till mig med sina synpunkter
och är tydlig med att jag ska vidarebefordra dessa till den kommunala förvaltningen.

Jag pratade med Åke igår, och vi var även på platsen där fotot togs för att se hur det
ser ut nu. Läget är oförändrat. Dålig lukt sprider sig i området och det trycker upp en
gråbrun sörja ur marken som sedan rinner ner i ån.

Åke vill att fotot och informationen i detta mail diarieförs, samt att åtgärder vidtas för
att åtgärda bristerna. Han önskar att detta sker med stor skyndsamhet eftersom det är
ett pågående utsläpp med risk för allvarliga konsekvenser både på kort och lång sikt
för växt- och djurliv samt för de människor som bor och verkar i närområdet.

Åke vill gärna få en bekräftelse på att dessa uppgifter mottagits av Lekebergs
kommun samt återkoppling på vad för åtgärder som kommer vidtas.

/ Elin Nilsson, Liberalerna

Page 285 of 307



From: Ewa.Lindberg@Lekeberg.se
To: elin.nilsson@liberalerna.se; Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se
Cc: anna.nilsson@lekeberg.se
Bcc:
Subject: SV: För diarieföring och vidare hantering
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej igen!
Jag har sökt Åke Sandvall på hans två telefon nr med inte lyckats nå honom. Jag har talat
in meddelande om den lösning med reningsverk Salemförsamlingen håller på att ordna.
Mvh Ewa

Från: Elin Nilsson [mailto:elin.nilsson@liberalerna.se]
Skickat: den 14 december 2015 11:33
Till: Ewa Lindberg <Ewa.Lindberg@Lekeberg.se>; Wendla Thorstensson
<Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>
Kopia: Anna Nilsson <anna.nilsson@lekeberg.se>
Ämne: För diarieföring och vidare hantering

Fick fotot som bifogas detta mail skickat till min mobiltelefon i fredags. Avsändare
är Åke Sandvall, Vekhyttan.

På fotot, som enligt Åke togs för en dryg vecka sedan, ser man hur orenat
avloppsvatten rinner ut i ån.

Jag har talat med Åke och han vill med detta foto samt nedanstående information
påtala för kommunen/anmäla att avloppsanläggningen vid ungdomsgården i
Vekhyttan inte fungerar.

Han säger att han talade med kommundirektören om att det var brister i
anläggningen redan innan ungdomsgården togs i bruk som akutboende, men att han
inte fick något gehör för detta. Han väljer därför att nu istället vända sig till mig
med sina synpunkter och är tydlig med att jag ska vidarebefordra dessa till den
kommunala förvaltningen.

Jag pratade med Åke igår, och vi var även på platsen där fotot togs för att se hur det
ser ut nu. Läget är oförändrat. Dålig lukt sprider sig i området och det trycker upp
en gråbrun sörja ur marken som sedan rinner ner i ån.

Åke vill att fotot och informationen i detta mail diarieförs, samt att åtgärder vidtas
för att åtgärda bristerna. Han önskar att detta sker med stor skyndsamhet eftersom
det är ett pågående utsläpp med risk för allvarliga konsekvenser både på kort och

Page 286 of 307



lång sikt för växt- och djurliv samt för de människor som bor och verkar i
närområdet.

Åke vill gärna få en bekräftelse på att dessa uppgifter mottagits av Lekebergs
kommun samt återkoppling på vad för åtgärder som kommer vidtas.

/ Elin Nilsson, Liberalerna
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From: angela.eriksson@sydnarkemiljo.se
To: anna.nilsson@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: Ang. VB: För diarieföring och vidare hantering
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej

Ja, miljöförvaltningen handlägger avloppsärenden. Jag registrerar detta i vårt
ärendehanteringssystem.

Med vänlig hälsning
Angela Eriksson
Miljöstrateg/ Nämndsekreterare
Sydnärkes miljöförvaltning
695 80 LAXÅ
Tel direkt: 0584-473 405

Anna Nilsson <anna.nilsson@lekeberg.se>

2015-12-14 11:37

Till
"miljo@sydnarkemiljo.se"

<miljo@sydnarkemiljo.se>,
Kopia Ärende

VB: För diarieföring och

vidare hantering

Hej,

Är det ni som ansvarar för avloppsanläggningar? Se nedan.

Med vänlig hälsning

Anna Nilsson
Utredningssekreterare
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen
0585-48 911 (dir)
Anna.nilsson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Från: Elin Nilsson [mailto:elin.nilsson@liberalerna.se]
Skickat: den 14 december 2015 11:33
Till: Ewa Lindberg <Ewa.Lindberg@Lekeberg.se>; Wendla Thorstensson
<Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>
Kopia: Anna Nilsson <anna.nilsson@lekeberg.se>
Ämne: För diarieföring och vidare hantering

Fick fotot som bifogas detta mail skickat till min mobiltelefon i fredags. Avsändare
är Åke Sandvall, Vekhyttan.

På fotot, som enligt Åke togs för en dryg vecka sedan, ser man hur orenat
avloppsvatten rinner ut i ån.

Jag har talat med Åke och han vill med detta foto samt nedanstående information
påtala för kommunen/anmäla att avloppsanläggningen vid ungdomsgården i
Vekhyttan inte fungerar.

Han säger att han talade med kommundirektören om att det var brister i
anläggningen redan innan ungdomsgården togs i bruk som akutboende, men att han
inte fick något gehör för detta. Han väljer därför att nu istället vända sig till mig
med sina synpunkter och är tydlig med att jag ska vidarebefordra dessa till den
kommunala förvaltningen.

Jag pratade med Åke igår, och vi var även på platsen där fotot togs för att se hur det
ser ut nu. Läget är oförändrat. Dålig lukt sprider sig i området och det trycker upp
en gråbrun sörja ur marken som sedan rinner ner i ån.

Åke vill att fotot och informationen i detta mail diarieförs, samt att åtgärder vidtas
för att åtgärda bristerna. Han önskar att detta sker med stor skyndsamhet eftersom
det är ett pågående utsläpp med risk för allvarliga konsekvenser både på kort och
lång sikt för växt- och djurliv samt för de människor som bor och verkar i
närområdet.

Åke vill gärna få en bekräftelse på att dessa uppgifter mottagits av Lekebergs
kommun samt återkoppling på vad för åtgärder som kommer vidtas.

/ Elin Nilsson, Liberalerna
Laxå, Sveriges första Miljödiplomerade kommun
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
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From: rolf.wedding@sydnarkemiljo.se
To: cedric@privat.utfors.se
Cc: anna.nilsson@lekeberg.se; miljo@lamf.se; Katja.Sallstrom@lansstyrelsen.se
Bcc:
Subject: Avlopp i Vekhyttegården (dnr 2015-1391)
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej
Vi har tagit emot ditt klagomål angående avloppet i Vekhyttegården.
Miljöförvaltningen var på plats torsdagen den 10 dec tillsammans med
fastighetsägaren och personal från miljöförvaltningen kommer att åka ut på
plats idag igen och diskutera åtgärder med fastighetsägaren.
Med vänlig hälsning
Rolf Wedding
miljöchef
Sydnärkes Miljöförvaltning
695 80 LAXÅ
Tel direkt (även mobil): 0584-473 407
Tel vxl: 0584-473 400
E-post: rolf.wedding@sydnarkemiljo.se
Hemsida: www.sydnarkemiljo.se
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Linn Eklund

Telefon (frivilligt)

0730419144

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Era kommun bilar kör som dårar på våran gata. Det gör så att man blir oroad för alla barn och djur som
befinner sig i närheten. Be era anställda att sakta ner är ni snälla.
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Sida  1

E-postformulär

 

 

E-post (frivilligt)

michael.sjoberg@live.se

Meddelande

Hej!
Motionsspåret har varit släckt under lång tid. Det har ju nu gått lång tid sedan de värsta stormarna och vi är
många som uppskattar att kunna använda spåret. Nu går vi med pannlampa och känner oss relativt otrygga.

MVH// Michael
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Sida  1

E-postformulär

 

 

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Nu är jag trött på att vara orolig för min och min familjs säkerhet och att inte få sova på nätterna! Det åker runt
högljudda bilar från tidig eftermiddag långt in på nätterna mitt i samhället och använder gator och torg som
rallybana. Det spelar ingen roll om det är vardag eller helg. Jag får inte störa mina grannar efter kl. 22.00 och
jag får inte framföra mitt fordon på ett oövertänkt sätt på allmän väg. Varför kan då dessa ligister göra det utan
efterföljd? Varför i hela fridens namn går ni med på att ha polisen här bara några timmar en eftermiddag i
veckan när det är på kvällar och helger de behövs här? Alla dagar i veckan! Gör nånting snarast för säkerheten
och lugnet i Fjugesta!
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FrÅn: <webmaster@lekeberg.se>
Till: <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Synpunkter och klagomål från kommuninvånare
Datum: 2015-12-29 21:44:00

Namn (frivilligt)
Carina

Telefon (frivilligt)
0761876475

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?
Kommunstyrelsen

Meddelande
Hej, skulle man inte kunna ploga en slinga i vattenparken, promenerar ofta där.
Skulle vara så fint att ha ett alternativ till elljusspåret, en liten plogad stig och ett
par lampor som lös till 22,00 tiden. Synd att inte kunna utnyttja det fina området
även när mörkret och snön faller.Det finns så få sträckor att promenera på där man
inte behöver gå på bilvägar, så varför inte göra nåt åt de få platser som finns.
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From: Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se
To: andreas.bure@gmail.com
Cc: anna.nilsson@lekeberg.se; Ewa.Lindberg@Lekeberg.se;
rolf.wedding@sydnarkemiljo.se
Bcc:
Subject: Re: Solenergi
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej Andreas!

Tack för dina kloka idéer och bra synpunkter. Vi är pågång att at fram en
klimatplan för kommunen och detta är ett ämne som passar bra in i en sådan plan.
Jag tar med idéerna till det arbetet.
Wendla

Skickat från min iPhone
29 dec 2015 kl. 06:49 skrev Gmail <andreas.bure@gmail.com>:

Hej Wendla

Jag skulle vilja be dig hjälpa till att få fart på utvecklingen av solenergi
i vår kommun. Solenergi är det energislag som har bredast stöd bland
det svenska folket. I världen sker en kraftig utveckling och priserna
rasar.

Regeringen har som mål att släppa loss solpotentialen i Sverige. För att
lyckas med det måste Sveriges kommuner göra sin del. Ett
betydelsefullt steg är att på kommunal nivå anta strategier och
handlingsplaner för hur den lokala solcellsutvecklingen ska stimuleras.

Vår kommun har chansen att bli en förebild och inspirera andra!
Genom att installera solpaneler på offentliga tak kan vår kommun både
bidra till den viktiga förnybara energiomställningen och samtidigt
inspirera oss invånare att också installera solpaneler.

För att solenergi ska kunna växa kan det vara bra att hjälpa människor,
föreningar och företag att se potentialen av solenergi. Ett bra
instrument är solkartor som visar hur mycket solel ens tak har
möjlighet att generera. Elva svenska kommuner har redan egna
solkartor (Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg, Kumla, Linköping, Lund,
Norrköping, Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro) och två till är på
gång i höst (Umeå och Motala).
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En stor fördel med satsningar på solenergi är att installationer och
underhåll bidrar till att öka sysselsättningen i närorten. Om fler väljer
solpaneler kommer det att bidra till att det skapas nya jobb för
hantverkare, installatörer och annan lokal arbetskraft.

Jag hoppas att du hjälper till att släppa loss solkraften i vår kommun.
Tror du att några av de idéer jag nämner skulle kunna vara möjliga?
Berätta gärna om det finns förslag för hur vår kommun kan utveckla
andelen solenergi!

Jag skulle gärna höra om och i så fall vilka planer det finns för mer
solenergi. Tack för att du släpper loss solkraften i vår kommun!

Med vänlig hälsning,
Andreas Bure
Hidinge
Skickat från min iPhone
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From: Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se
To: anna.nilsson@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: Fwd: Plogning på badgruvan
Attachments:
Embedded Attachments:

Till diariet.
Wendla

Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:

Från: Ulf Köhlström <ulf.kohlstrom@hotmail.se>
Datum: 9 januari 2016 19:37:42 CET
Till:Wendla Thorstensson <Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>
Ämne:Re: Plogning på badgruvan

Toppen! Ha en trevlig kväll��
Skickat från min iPhone

9 jan. 2016 kl. 19:26 skrev Wendla Thorstensson
<Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>:

Hej!

Tack för idén. Jag tar med mig förslaget och återkommer i
veckan.

Trevlig helg

Wendla

Skickat från min iPhone

9 jan 2016 kl. 16:16 skrev Ulf Köhlström
<ulf.kohlstrom@hotmail.se>:

Hej Wendla. Jag har lite idéer ang badgruvan.
Går det att ordna plogning där? Jag tror det
skulle bli väldigt uppskattat, om det blir en
rundslinga och en plan. Där finns ju möjlighet
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till grillning bla. Belysning borde inte vara
några större problem heller. Strålkastare kan
nog placeras på överkanten runt gruvan. Det
är ju tämligen stillastående vatten och nästan
vindstilla. Vi åkte mycket på gruvan närmast
verkstaden som ung, och blev "sponsrade" av
verkstaden med EN byggstrålkastare��.
Mvh Ulf Köhlström

Skickat från min iPhone
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From: Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se
To: bea.scherp@lekeberg.se
Cc: anna.nilsson@lekeberg.se; Ewa.Lindberg@Lekeberg.se
Bcc:
Subject: Synpunkter Hälsans stig
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej Bea!

Hoppas ledigheten varit bra. Jag fick dessa synpunkter till mig på facebook Från Jonatan Lindner som
bor i Fjugesta. Vi var flera som varade men du kan se mitt svar nedan. Jag vet att tiden för
utvärderingen av hälsans stig är ute, men jag skickar dessa synpunkter till dig i alla fall för kännedom.
De övriga frågorna i meddelandet som rör KUB eller tekniska har jag tagit med till berörda personer.

Kära Lekebergare. Kan någon förklara för mig hur vi kommuninvånare gynnas och får glädje av
satsningen "hälsans stig" som Lekebergs kommun valt att lägga en rätt stor del av våra gemensamt
intjänade pengar på. Jag syftar alltså på de skyltar med kartor som monterats upp på redan befintliga
gångvägar och stigar här i byn samt anläggningen av dammar och grusvägar nedanför sopstationen. Jag
förstår nämligen inte. Vad är grejen?

För det första så tror jag faktiskt att majoritete...n av folket har förmåga att själva välja lite olika
promenadslingor beroende på väder, vind, humör, tid etc. när det är dags för en tur. Jag tror även att
väldigt få skulle få för sig att gå ner till den aktuella anläggningen vid sopstationen där det för övrigt
saknas belysning varför det också är rätt värdelöst att gå just där under vinterhalvåret. Vi är inte
Kumla, vi behöver inte anlägga konstgjorda miljöer när vi redan har så vacker natur!

Och på tal om belysning... För över tre (!) veckor sedan blåste delar av elljusen vid motionsspåret i
Bergaskogen ner. Vad jag vet så är de av någon mycket märklig anledning inte fixade än (!?), och nu är
snön här, vilket brukar betyda skidspår, men de lär lysa med sin frånvaro även de denna säsong. Eller
är det upp till FIF att stå för detta?

Nu vill jag ju inte vara en medborgare som bara gnäller utan förslag till förbättringsåtgärder (vi har ju
redan valt in ett sådant gäng i kommunen numera). Men, nästa gång vi ska satsa på hälsofrämjande
åtgärder och ökad tillgänglighet (vilket det naturligtvis ska satsas på!) så tycker jag att följande punkter
kan prioriteras:

- Bygg en gångtunnel under Bergsgatan mellan Tulpanens skola och Bergaskogen så att barnen (och
andra) på ett säkert sätt kan ta sig till och från det fina motionsspåret. Det borde finnas bra
förutsättningar för en sådan.

- Underhåll motionsspåret och bygg ett litet utegym med träredskap vid starten. Kom igen, vi fick en
toalett!?

- Låt den kortare slingan anläggas så att även rullstolar tar sig fram smidigt.
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- Anlägg en avstickare på spåret (exempelvis i skogen runt gamla Klaessons) så vi får en slinga på 5
km så en slipper bli så yr i huvudet när det är dags att ta milen.

Då snackar vi tillgänglighet, säkerhet och inspirerande miljöer. Med andra ord bra förutsättningar för
ökad hälsa!

Tur att vi har några kloka politiker i bygden som kanske kan ge svar på tal till en förvirrad
kommunmedborgare. För just nu tycker jag nog att det är ohälsosamt tyst om hälsans förutsättningar
här i byn. Wendla Thorstensson, Kent Runesson, Gunilla Pihlblad,

Tack Jonatan! Vad det gäller hälsans stig så har vi precis avslutat en utvärdering av vad
människor i kommunen tycker om stigen. Vi tar med dina synpunkter.
Utegym är en fråga som jobbas med just nu. Återkommer när jag vet mer.
Wendla

Med vänlig hälsning

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsen
0585-488 27 (dir)
wendla.thorstensson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Svar angående belysningen i Bergaskogen:

Hej Michael,

Kommunen har sedan stormen raserade en stor del av belysningsanläggningen 
arbetat med att reparera densamma. Då förstörelsen var mycket stor var även 
kostnaden behov av reparationsresurser detsamma. Av denna anledning behövs den 
tid som det tyvärr har tagit att återställa.

Då kommunen även ser behov av att efterhand öka kvalitén på anläggningen valde vi 
att passa på att göra detta i samband med reparationen, det innebär att samtliga 
förstörda belysningsenheter byggdes om med nedgrävd elkabel mellan stolparna 
istället för luftlednig, så att de bättre står emot kommande års starka vindar.

Mvh / Mats Turesson, Teknisk chef
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Carina Nyström

Telefon (frivilligt)

0761876475

E-post (frivilligt)

carina.nystrom@nobina.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej! Skickade en önskan för ett tag sedan om e om lite plogning i vattenparken. Jättekul att komma dit efter
snövädret och se att det var plogat gångstigar runt hela parken. Helt suveränt..tack! // Carina
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Anmälan av delegationsbeslut, 11 december - 12 januari

§20

KS 16-16
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 1 (4)

Dnr: KS 16-16

Tjänsteskrivelse - anmälan av delegationsbeslut, 11 
december - 12 januari
   

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndernas vägnar i ett 
visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. Beslut som har fattats enligt detta ska 
anmälas till nämnden. Delegeringsbeslut ses rättsligt sett som beslut på nämndens 
vägnar och är därför överklagbara.

Fattade delegationsbeslut
Delegation Beslut Datum Delegat Dnr

23. Besluta om anställning över 
sex månader

Anställande av 
näringslivs- och 
utvecklingschef from 
2016-03-01 tv

2015-
12-20

Kommundirektör Personal

Anställande av 
lokalvårdare 100 % from 
2016-01-01 tv

2016-
01-01

Teknisk chef Personal

Anställande av 
lokalvårdare 100 % from 
2016-01-01 tv

2016-
01-01

Teknisk chef Personal

Anställande av 
lokalvårdare 100 % from 
2016-01-01 t om 2016-
12-31

2016-
01-01

Teknisk chef Personal

Anställande av 
bemanningsassistent 
from 2016-02-02 t om 
2016-06-30

2015-
12-01

Personalchef Personal
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25. Beslut om 
förordnande/visstidsanställning 
högst 6 månader

Anställande av 
folkhälsopedagog from 
2016-01-01 t om 2016-
02-29

2016-
01-01

Personalchef Personal

Anställande av 
folkhälsopedagog from 
2015-12-12 t om 2015-
12-31

2016-
12-12

Personalchef Personal

Tidsbegränsat 
förordnande med 
lönetillägg som 
verksamhetschef för 
evakueringsboende from 
2015-11-09 t om 2016-
01-31

2015-
11-24

Personalchef Personal

38. Tecknande samt 
uppsägning av lokalt 
kollektivavtal

Lokalt kollektivavtal 
mellan arbetsgivaren och 
Kommunal om arbetstid 
för nattjänstgörande 
dagbarnvårdare

2015-
10-23

Personalchef Personal

49. Rätt att ingå avtal som inte 
är av principiell betydelse 

Avtal mellan Lekebergs 
kommun och Sydnärkes 
kommunalförbund om 
snöröjning och sandning 
av återvinningscentral i 
Fjugesta

Teknisk chef KS 15-
807-2

Tilläggsbeställning av 
Stratsys

2015-
12-22

Administrativ chef KS 14-
576-2

Förlängning av avtal med 
TDC för telefonväxel med 
tillhörande serviceavtal, 
RSE928-11

2016-
01-05

Administrativ chef KS 14-
390-2

65. Rätt att försälja 
småhustomter i enlighet med 
av fullmäktige fastställda regler 
och priser

Försäljning av villatomt 
Hidinge-Lanna 1:120

2016-
01-01

Teknisk chef KS 15-
791
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69. Representation och 
uppvaktning

Avtackning av Lena 
Baastad. 500 kronor till 
BRIS

2016-
01-12

Kommunstyrelsens 
ordförande

Ekonomi

Uppvaktning 
landshövning Maria 
Larsson 60 år. 500 kronor 
till Svenska 
kammarorkesterns 
barnverksamhet

2016-
12-23

Kommundirektör KS 15-
819

70. Avge yttrande samt besluta 
avstå från yttrande vid 
inkomna remisser o liknande

Svar på remiss om 
hantering av explosiva 
varor

2016-
01-11

Arbetsutskottet KS 15-
766

Svar på remiss om 
föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på 
väg 562 genom Lanna

2016-
01-11

Arbetsutskottet KS 15-
818

Svar på ansökan om 
nätkoncession, L94624

2016-
01-11

Arbetsutskottet KS 15-
813

Svar på ansökan om 
nätkoncession, L94625

2016-
01-11

Arbetsutskottet KS 15-
789

73. Bidrag till enskilda vägar 
enligt norm

Beviljat kommunalt 
vägbidrag till Åkilens 
vägsamfällighetsförening. 
4156 kronor.

2015-
12-23

Håkan Erlandsson KS 15-
771

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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