
Protokoll 2016-03-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §§54-56
Anna Bilock (Ekonomichef) §§54-55
Peter Brändholm (Personalchef) §§54-56
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Hikmet Hrustanovic (Stadsarkitekt) §§57-58
Jonas Kinell (Planarkitekt) §§57-58
Håkan Erlandsson (Teknik- och serviceavdelningen) §64
Ingemar Wennlöf (VA-ingenjör) §65

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S) §§52-72 §51 ersätter 
Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL) §§52-72 §51 ersätter 
Michael Larsson (S)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Protokollet innehåller paragraferna §§51-72

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-03-15

Datum för överklagan 2016-03-18 till och med 2016-04-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Ärendelista
§51 Val av justerare
§52 Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
§53 Information från kommundirektören
§54 Månadsuppföljning februari 2016
§55 Informationsärende - Medarbetarenkät 2015
§56 Lönekartläggning av 2015
§57 Detaljplan för Fjugesta 4:61
§58 Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39
§59 Nya gatunamn i Långvassen, Mullhyttan
§60 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016
§61 Införande av E-arkiv
§62 Val av ledamöter till folkhälsoutskottet
§63 Inrättande av brottsförebyggande råd (BRÅ)
§64 Tilldelningsbeslut i upphandling av fordon

§65 Tilldelningsbeslut i upphandling av entreprenad för infrastruktur Etapp 1, Fjugesta 
5:2 mfl

§66 Revidering av kostnadskalkyl för byggnation av förskola i Hidinge-Lanna
§67 Revidering av kostnadskalkyl för byggnation av LSS-boende
§68 Val av politiska representanter till brottsförebyggande rådet (BRÅ)
§69 Redovisning av inkomna synpunkter 11 februari - 7 mars
§70 Redovisning av delegeringsbeslut
§71 Meddelanden
§72 Samverkansprotokoll för kännedom
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§51- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker på sekreterarens rum den 17 mars kl. 15.00.

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

Paragrafen är justerad
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§52- Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar politiska representanter från nämnder, bolag och kommunalförbund.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§53- Information från kommundirektören
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§54 - Månadsuppföljning februari 2016 (KS 16-127)
Ärendebeskrivning
Redovisning av sjukfrånvaron inom kommunen till och med januari, ekonomisk uppföljning till och 
med februari samt redovisning av tillgänglighet och invånarantal till och med februari.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbestutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §49 Månadsuppföljning februari 2016 - (KS 16-127-1)
 Månadsrapport för februari - (KS 16-127-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§55 - Informationsärende - Medarbetarenkät 2015 (KS 16-92)
Ärendebeskrivning
Redovisning av reslutatet i medarbetarenkäten 2015.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §50 Informationsärende - Medarbetarenkät 2015 - (KS 16-92-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§56 - Lönekartläggning av 2015 (KS 16-100)
Ärendebeskrivning
Efter genomförd lönekartläggningen konstateras att det föreligger behov av åtgärder för att säkra att 
löneskillnader kan förklaras med sakliga och könsneutrala argument

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att mot bakgrund av genomförd lönekartläggning 
upprätta handlingsplan för att justera löneläget för handläggare, distriktsköterskor, fritidspedagoger 
och förskollärare.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att mot bakgrund av genomförd lönekartläggning 
upprätta handlingsplan för att justera löneläget för handläggare, distriktsköterskor, fritidspedagoger 
och förskollärare.

Beslutsunderlag
 §48 Lönekartläggning 2015 - (KS 16-100-1)

Expedieras till 
Personalavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§57 - Detaljplan för Fjugesta 4:61 (KS 16-85)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes byggförvaltning har fått en ansökan om förhandsbesked för uppförande av 
verksamhetsbyggnad/lager på fastigheten Fjugesta 4:61. Innan ytterligare verksamheter kan 
etableras har det bedömts att området bör detaljplaneläggas. 

Efter beslut i Kommunstyrelsen (2014-04-08) beställdes en ny detaljplan för fastigheten 4:61. 
Sydnärkes byggförvaltning har fått uppdraget att detaljplanelägga området. Planområdet är beläget 
söder om Fjugesta, precis i anslutning till tätorten, och omfattar ungefär 3,5 hektar. Planområdet 
ramas in av Fjugesta Byväg i de västra delarna och Fjugesta Letstig i norr. I de östra delarna gränsar 
planområdet till en del utspridd bebyggelse och söderut finns jordbrukslandskapet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 i Lekebergs kommun, samt
2. förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 i Lekebergs kommun, samt
2. förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 4:61 - (28484)
 Behovsbedömning för Fjugesta 4:61 - (KS 16-85-1.1)
 Plankarta för Fjugesta 4:61 - (KS 16-85-1.3)
 Tidplan för Fjugesta 4:61 - (KS 16-85-1.4)
 Planbeskrivning Fjugesta 4:61 mfl, reviderad 2016-03-03 - (KS 16-85-2)
 DP Fjugesta 4:61 - (KS 16-85-4)
 §51 Detaljplan för Fjugesta 4:61 - (KS 16-85-5)

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning

Paragrafen är justerad
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§58 - Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39 (KS 16-86)
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren för Sälven 1:39 har begärt om kommunens medverkan till upprättande av 
detaljplan på fastigheterna Sälven 1:41 och Sälven 1:39 i Lekebergs kommun. Efter beslut i 
kommunstyrelsen (2014-04-08) har Sydnärkes byggförvaltning fått uppdraget att planlägga 
fastigheterna.

Planområdet ligger strax utanför Lanna intill Garphytteån och Hidingevägen (länsväg 566). Avståndet 
till Fjugesta är ungefär 9 km och till centrala Örebro är det ungefär 20 km. Områdets areal är ungefär 
56000 m2.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41 i Lekebergs kommun, samt
2. förslag till detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och 
bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41 i Lekebergs kommun, samt
2. förslag till detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och 
bygglagen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41 - (28488)
 Behovsbedömning Sälven 1:39 och 1:41 - (KS 16-86-1.1)
 Plankarta Sälven 1:39 och 1:41 - (KS 16-86-1.3)
 Tidplan Sälven 1:39 och 1:41 - (KS 16-86-1.4)
 Fastighetsförteckning Sälven 1:39 och 1:41 - (KS 16-86-3)
 Planbeskrivning Sälven 1:41 och 1:39, reviderad 2016-03-03 - (KS 16-86-2)
 §52 Detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41 - (KS 16-86-4)

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning

Paragrafen är justerad
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§59 - Nya gatunamn i Långvassen, Mullhyttan (KS 15-506)
Ärendebeskrivning
P g a av svårigheter att hitta och att adresser tillkommit efter hand som byggnation har skett i 
området Långvassen så upplevs adressituationen som rörig bland boende, besökare och postgång. 
Den nye ägaren av markområdet Långvassen 1:1 med tillhörande underfastigheter har föreslagit en 
adressändring enligt detta förslag.
Där av föreslås förändring av gatunamn och adresser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ny adressbenämning inom fastigheten Långvassen 1:1 med 
underliggande fastighetsbeteckningar enligt nedan samt att fastighetsägaren åläggs att uppföra 
erforderlig skyltning:

Långvassenvägen 1 – 28
Strandvägen 1-4.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ny adressbenämning inom fastigheten Långvassen 1:1 med 
underliggande fastighetsbeteckningar enligt nedan samt att fastighetsägaren åläggs att uppföra 
erforderlig skyltning:

Långvassenvägen 1 – 28
Strandvägen 1-4.

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Paragrafen är justerad
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§60 - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016 
(KS 15-722)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016 att ändra reglementet för kommunstyrelsen för 
att möjliggöra för kommunstyrelsen att inrätta ett folkhälsoutskott. För att ge folkhälsoutskottet rätt 
att fatta delegationsbeslut i vissa ärenden måste delegationsordningen ändras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning för 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att följande föreslagna punkter i delegationsordningen tas bort:

75: Anta verksamhetsplan för folkhälsoteamet

76: Besluta om prioriteringar inom folkhälsoområdet.

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att punkt 54 i delegationsordningen inte ändras från 
Kommundirektör/Avdelningschef som delegat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning där folkhälsoutskottet ges i delegation att 
besluta om dem medel som kommunstyrelsen har budgeterat för 
folkhälsoutskottet/folkhälsoarbetet.

Beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning där folkhälsoutskottet ges i delegation att 
besluta om dem medel som kommunstyrelsen har budgeterat för 
folkhälsoutskottet/folkhälsoarbetet.

Beslutsunderlag
 §57 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - (KS 15-722-6)

Expedieras till 
Samtliga avdelningschefer inom kommunstyrelseförvaltningen

Folkhälsoutskottet
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Paragrafen är justerad
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§61 - Införande av E-arkiv (KS 14-199)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ställde sig 2014 positiv till att medverka i projekt Förprojektering e-arkiv. Projektet 
startade i februari 2015 och har pågått ett år. Deltagande kommuner var Laxå, Hallsberg, Askersund, 
Lekeberg, Kumla och Karlskoga. En projektledare har på heltid arbetat med att genomföra en 
förstudie. 

Enligt förstudiens resultat är ett införande av e-arkiv nödvändigt för att kommunerna även i 
framtiden ska klara av att möta lagkraven på långsiktigt bevarande.
I förstudien ges ett detaljerat förlag på hur ett införande kan planeras och vilka aktiviteter som bör 
genomföras. Utgångspunkten är ett fortsatt samarbete för att kunna upphandla eller avropa ett e-
arkiv under år 2017.

Styrgruppen för förstudien är enig om att kommunerna bör gå vidare tillsammans i detta arbete och 
att steg ett är att under 2017 gemensamt upphandla ett system för e-arkiv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. beslutar att Lekeberg kommun deltar i införandeprojektet gällande e-arkiv. 
2. ger kommundirektören ett fortsatt uppdrag att förbereda för upphandling av e-arkiv 2017 och 
med utgångspunkt från förstudien ta fram förslag till investeringskostnad och driftskostnad av e-arkiv 
samt finansiering av projektledning under upphandlingsperioden. Inför upphandlingen ska förslag på 
hur samarbetet ska organiseras i framtiden tas fram.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. beslutar att Lekeberg kommun deltar i införandeprojektet gällande e-arkiv. 
2. ger kommundirektören ett fortsatt uppdrag att förbereda för upphandling av e-arkiv 2017 och 
med utgångspunkt från förstudien ta fram förslag till investeringskostnad och driftskostnad av e-arkiv 
samt finansiering av projektledning under upphandlingsperioden. Inför upphandlingen ska förslag på 
hur samarbetet ska organiseras i framtiden tas fram.

Beslutsunderlag
 Förstudierapport e-arkiv - (KS 14-199-6.1)
 §58 Införande av E-arkiv - (KS 14-199-7)
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Expedieras till 
Administrativa avdelningen

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§62 - Val av ledamöter till folkhälsoutskottet (KS 16-94)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016 om revidering av reglementet för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. Revideringen innebar bland annat att 
kommunstyrelsen ska inrätta ett folkhälsoutskott. 

Uppdraget bör enligt genomförd översyn vara 
- att planera ett strategiskt folkhälsoarbete och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska 
uppnås och anlägga ett helhetsperspektiv på Lekebergs kommun.
- att vara ett samordningsorgan folkhälsoarbetet i Lekebergs kommun.
- kan vara styrgrupp för tidsbegränsade projekt med folkhälsoinriktning som drivs gemensamt av 
kommun, landsting, polis m.fl.

Enligt ett förslag från kommunstyrelseförvaltningen bör folkhälsoutskottet bestå av 
- Kommunstyrelsens ordförande - Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen

Utskottet bjuder in övriga aktörer när detta är relevant.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen väljer följande till ledamöter i kommunstyrelsens folkhälsoutskott. 
- Wendla Thorstensson (C) - ordförande
- Håkan Söderman (M) - vice ordförande
- X
- X
- X

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Anette Bergdahl (S) yrkar på att Kjell Edlund (S) och Michael Larsson (S) ska utses till ledmöter för 
folkhälsoutskottet.
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Wendla Thorstensson (C) yrkar på att följande text ska läggas till i beslutet:

Uppdraget för folkhälsoutskottet ska vara följande

- planera ett strategiskt folkhälsoarbete och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska 
uppnås och anlägga ett helhetsperspektiv på Lekebergs kommun.
- vara ett samordningsorgan folkhälsoarbetet i Lekebergs kommun.
- vara styrgrupp för tidsbegränsade projekt med folkhälsoinriktning som drivs gemensamt av 
kommun, landsting, polis m.fl.

Propositionsordning

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan utse följande ledmöter till folkhälsoutskottet:

- Wendla Thorstensson (C) - ordförande
- Håkan Söderman (M) - vice ordförande
- Lämnas vakant
- Kjell Edlund (S)
- Michael Larsson (S)

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med de föreslagna ledamöterna.

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan anta Wendla Thorstenssons (C) tilläggsyrkande 
om att att följande text ska läggas till i beslutet:

Uppdraget för folkhälsoutskottet ska vara följande

- planera ett strategiskt folkhälsoarbete och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska 
uppnås och anlägga ett helhetsperspektiv på Lekebergs kommun.
- vara ett samordningsorgan folkhälsoarbetet i Lekebergs kommun.
- vara styrgrupp för tidsbegränsade projekt med folkhälsoinriktning som drivs gemensamt av 
kommun, landsting, polis m.fl.

Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Wendla Thorstenssons (C) 
tilläggsyrkande. 

Beslut
Kommunstyrelsen

1. väljer följande till ledamöter i kommunstyrelsens folkhälsoutskott: 
- Wendla Thorstensson (C) - ordförande
- Håkan Söderman (M) - vice ordförande
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- Lämnas vakant
- Kjell Edlund (S)
- Michael Larsson (S).

2. beslutar att uppdraget för folkhälsoutskottet ska vara följande:

- Planera ett strategiskt folkhälsoarbete och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska 
uppnås och anlägga ett helhetsperspektiv på Lekebergs kommun.
- Vara ett samordningsorgan folkhälsoarbetet i Lekebergs kommun.
- Vara styrgrupp för tidsbegränsade projekt med folkhälsoinriktning som drivs gemensamt av 
kommun, landsting, polis m.fl.

Beslutsunderlag
 §59 Val av ledmöter till folkhälsoutskottet - (KS 16-94-1)

Expedieras till 
De valda

Folkhälsoutskottet

Administrativa avdelningen

Paragrafen är justerad
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§63 - Inrättande av brottsförebyggande råd (BRÅ) (KS 15-793)
Ärendebeskrivning
Med anledning av en översyn av kommunens folkhälsoutskott har ett förslag presenterats av 
förvaltningen att inrätta ett brottsförebyggande råd (BRÅ). Rådet föreslås bestå av följande:
- Kommunstyrelsens ordförande – Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen
- Kommundirektör
- Förvaltningschef – KUB
- Förvaltningschef – VON
- Polisen
- Representanter från socialtjänsten
- Säkerhetssamordnaren
- Kultur- och fritidschef
- Representant från folkhälsoteamet

Bakgrunden till förslaget finns i den översyn som gjorts och som bifogas ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen inrättar ett Brottsförebyggande råd med följande medlemmar:
- Kommunstyrelsens ordförande – Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen
- Kommundirektör
- Förvaltningschef – KUB
- Förvaltningschef – VON
- Polisen
- Representanter från socialtjänsten
- Säkerhetssamordnaren
- Kultur- och fritidschef
- Representant från folkhälsoteamet.

Kommunstyrelsens arbetsutsskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att representanter från socialtjänsten, säkerhetssamordaren, 
kultur- och fritidschefen samt representant från folkhälsoteamet endast ska bjudas in vid behov.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen inrättar ett Brottsförebyggande råd med följande medlemmar:
- Kommunstyrelsens ordförande - Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen
- Kommundirektör
- Förvaltningschef - KUB
- Förvaltningschef - VON
- Polisen.

Beslut
Kommunstyrelsen inrättar ett Brottsförebyggande råd med följande medlemmar:
- Kommunstyrelsens ordförande - Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen
- Kommundirektör
- Förvaltningschef - KUB
- Förvaltningschef - VON
- Polisen.

Beslutsunderlag
 §60 Inrättande av brottsförebyggande råd (BRÅ) - (KS 15-793-1)

Expedieras till 
De valda medlemmarna

Administrativa avdelningen

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§64 - Tilldelningsbeslut i upphandling av fordon (KS 16-64)
Ärendebeskrivning
Upphandling har genomförts avseende delar av kommunens fordonsflotta (15 fordon). Ett anbud har 
kommit in, anbudet uppfyller samtliga krav. Kommunstyrelsen föreslås besluta om tilldelning enligt 
inkommet anbud.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att förfrågningsunderlag i anbudsärenden som behandlas av 
kommunstyrelsen i framtiden alltid ska beslutas av kommunstyrelsen innan de skickas ut. Kjell 
Edlund (S) yrkar bifall till Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar beslut om tilldelningsbeslut till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

2. Förfrågningsunderlag i anbudsärenden som behandlas av kommunstyrelsen ska i framtiden alltid 
beslutas av kommunstyrelsen innan de skickas ut.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. beslutar om tilldelning avseende föreslaget anbud

2. beslutar att förfrågningsunderlag i anbudsärenden som ska behandlas av 
kommunstyrelsen i framtiden alltid ska beslutas av kommunstyrelsen innan de skickas ut.

Beslutsunderlag
 Förfrågningsunderlag till upphandling av fordon 2016 - (KS 16-64-1)
 Poängmall bilaga 2A till förfrågningsunderlag för upphandling av fordon - (KS 16-64-2)
 Kravspecifikation, bilaga 1A till förfrågningsunderlag för upphandling av fordon - (KS 16-64-3)
 Poängmall, bilaga 2B till förfrågningsunderlag för upphandling av fordon - (KS 16-64-4)
 Kravspecifikation, 1B till förfrågningsunderlag för upphandling av fordon - (KS 16-64-5)
 §61 Upphandling av fordon 2016 - (KS 16-64-11)
 Tilldelningsbeslut upphandling fordon 2016 - (KS 16-64-12)
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§65 - Tilldelningsbeslut i upphandling av entreprenad för 
infrastruktur Etapp 1, Fjugesta 5:2 mfl (KS 16-21)
Ärendebeskrivning
Upphandling har genomförts för att möjliggöra anläggning av infrastruktur Etapp 1 inom området 
Fjugesta Södra enligt beslut KS 15-357.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tilldelar entreprenaden till anbudsgivare 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen tilldelar entreprenaden till anbudsgivare 1.

Beslutsunderlag
 Inbjudan att lämna anbud och kort beskrivning av projektet - (KS 16-21-1)
 Totalentreprenad infrastruktur Fjugesta södra Etapp 1 - (KS 16-21-2)
 Anbudsformulär - (KS 16-21-3)
 Illustrationsplan, från Detaljplan för 5:2 m fl - (KS 16-21-4)
 §62 Upphandling entreprenad för infrastruktur Etapp 1 Fjugesta 5:2 mfl - (KS 16-21-5)
 Tilldelningsbesked Infrastruktur Etapp 1 Fjugesta Södra - (KS 16-21-6)

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§66 - Revidering av kostnadskalkyl för byggnation av förskola i 
Hidinge-Lanna (KS 15-174)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) har inkommit med en hyreskalkyl för ny förskola i Hidinge-
Lanna, diarieförd den 7 mars 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. godkänner kalkylen från LEKO, diarieförd den 7 mars 2016
2. överlåter till budgetberedningen 2017 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. godkänner kalkylen från LEKO, diarieförd den 7 mars 2016
2. överlåter till budgetberedningen 2017 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny förskola i Hidinge-Lanna - (29114)
 Hyreskalkyl nya förskolan Hidinge - (KS 15-174-13)
 §63 Ny förskola i Hidinge-Lanna, Vreta 1:38 - (KS 15-174-14)

Expedieras till 
Lekebergs kommunfastigehter (LEKO)

Administrativa avdelningen

Ekonomiavdelningen

Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§67 - Revidering av kostnadskalkyl för byggnation av LSS-boende 
(KS 14-588)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 4 november 2014 att tillskriva kommunstyrelsen och äska 
medel av kommunstyrelsen för utökade kostnader för nybyggnation av gruppbostad och personal 
inför budget 2016.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 december 2014 att 
1. uppdra till Leko att starta nybyggnation av gruppbostad söder om Södergatan,
2. överlåter till budgetberedningen 2016 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2016.

Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) inkom med en kostnadskalkyl daterad den 4 mars 2016 där 
kostnaden för byggnationen har ökat i jämförelse med den tidigare kostnadskalkylen från LEKO 
daterad den 16 januari 2015.

Enligt LEKO:s VD, Sören Skårsjö, beror ökningen på följande:
Stora förändringar i utformningen och ytor, ursprungliga ytan 625 kvm och aktuellt förslag är 915 
kvm,
Bl.a. dubbel uppsättning av kök, matplats, TV-rum och allrum,
Utökade ytor för personalen, flera expeditioner, jourrum och allmänna personalutrymmen,
Överhettad byggmarknad med höjda byggpriser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner kalkylen från LEKO, daterad den 4 mars 2016
2. överlåter till budgetberedningen 2017 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner kalkylen från LEKO, daterad den 4 mars 2016
2. överlåter till budgetberedningen 2017 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2017.
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - LSS-boende - (29111)
 Kalkyl från Lekebergs kommunfastigheter för bygge av LSS-boende, 2016-03-04 - (KS 14-588-

7.4)
 Situationsplan LSS-boende - (KS 14-588-7.3)
 Ritning flygelbyggnad för LSS-boende - (KS 14-588-7.2)
 §64 Nybyggnation av gruppbostad (LSS) i Lekebergs kommun - (KS 14-588-8)

Expedieras till 
Lekebergs kommunfastigheter (LEKO)

Administrativa avdelningen

Ekonomiavdelningen

Vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§68 - Val av politiska representanter till brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) (KS 16-130)
Ärendebeskrivning
Två representanter från oppositionen.

Förslag till beslut
Yrkanden

Anette Bergdahl (S) yrkar på att Kjell Edlund (S) och Michael Larsson (S) ska utses till representanter 
från oppositionen.

Beslut
Kjell Edlund (S) och Michael Larsson (S) utses till representanter för oppositionen.

Expedieras till 
De valda

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Administrativa avdelningen

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§69- Redovisning av inkomna synpunkter 11 februari - 7 mars
Ärendebeskrivning
Tre synpunkter har inkommit till kommunstyrelsen under perioden 11 ferbuari till 7 mars 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkt på kommunens information om återvinningscentralens öppettider på hemsidan - 

(KS 16-102-1)
 Synpunkter på sjukreseinformation kommunens hemsida - (KS 16-105-1)
 Svar på synpunkter på sjukreseinformation på kommunens hemsida - (KS 16-105-2)
 Synpunkt på bygglov för fastigheten Fjugesta 3:230 och 3:185 - (KS 16-106-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§70- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en anställd 
hos kommunen avv besluta på nämndens 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 som 
beslut på nämndens vägnar och är därför överklagbara.

Delegeringsbeslut
  Delegationsbeslut - Avtackning kommundirektör i Örebro - (KS 16-80-2diarienummer)

  Förlängt avtal med Pontus Björks Åkeri Ab gällande måltidstransporter - (KS 16-120-
1diarienummer)

  Delegationsbeslut - tecknat avtal - (KS 16-123-2diarienummer)

  KSAU §53 Lokal trafikföreskrift för Fjugesta torg - (KS 16-88-1diarienummer)

  KSAU §54 Lokal trafikföreskrift, Ekhagagatan i Fjugesta - (KS 16-87-1diarienummer)

  KSAU §56 Uppsägning av arrendeavtal för del av Fjugesta 18:1 - (KS 16-65-2diarienummer)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§71- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden och inkomna handlingar till kommunstyrelsen.

Anmälningar
 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2016-02-04 – ( KS 16-421-4)

 VON §4/2016  Reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter samt justering 
av målvärden i MER-plan – ( KS 16-119-1)

 Följebrev till årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016 – ( KS 16-121-1)

 Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016 – ( KS 16-121-1.1)

 Redovisning av anvisningar nyanlända under 2016 – ( KS 16-121-1.2)

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen i Karlskoga KS 2016-02-02 § 42 Nobelbanan - 
uppdrag att upprätta tematiskt tillägg till översiktsplan (TÖP alternativt fördjupad 
översiktplan (FÖP) (2/2) – ( KS 15-461-12.1)

 Protest mot nedläggningen av Lindens matservering – ( KS 16-122-1)

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§72- Samverkansprotokoll för kännedom
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll för  2016-03-11 10.26.34.pdf - (29413)

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§51
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Information från nämnder, bolag och kommunalförbund

§52
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Information från kommundirektören

§53
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Månadsuppföljning februari 2016

§54

KS 16-127
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Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Peter Brändholm  (Personalchef)

Protokollet innehåller paragraferna §49

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§49 - Månadsuppföljning februari 2016 (KS 16-127)
Ärendebeskrivning
Redovisning kommer att ges vid kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbestutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Månadsuppföljning ekonomi per slag

Page 3 of 3Page 40 of 259



  2016-03-15 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Månadsrapport 

Kommunstyrelsen 
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Innehållsförteckning 

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

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

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

4 Tillgänglighet .................................................................................................................... 6 

5 Övergripande ................................................................................................................... 7 
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1 Ekonomi - kommunövergripande 

Ekonomi 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat tom feb 
(tkr) 

Utfall % 

Kommunstyrelsen 79 479 11 317 14 

Kultur- och 
bildningsnämnden 

198 943 29 155 15 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

117 532 19 867 17 

Sydnärkes IT-nämnd 0 -2 630 0 

Totalt 395 954 57 709 15 

VA-verksamheten 2 060 726 35 

Riktpunkt tom feb är 17% 
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4 

 

2 Ekonomi - kommunstyrelsen 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat tom feb 
(tkr) 

Utfall % 

Administrativa 
avdelningen 

11 572 1 938 17 

Ekonomiavdelningen 17 354 2 563 15 

Teknik- och 
serviceavdelningen 

25 189 3 961 16 

Personalavdelningen 7 316 380 5 

Kommunledningen 18 048 2 475 14 

Totalt 79 479 11 317 14 

Riktpunkt tom feb är 17% 
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3 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 

 Nuvarande period Föregående år (samma period) 

Kommunstyrelsen 5,98 5,07 

Kultur- och bildningsnämnden 5,48 4,67 

Vård- och omsorgsnämnden 9,28 8,45 

Sydnärkes IT-nämnd 3,27 0,00 

Lekebergs kommun (totalt) 6,87 6,11 

Avser jämföresle januari 2016 med januari 2015. 
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4 Tillgänglighet 

Tillgänglighet 

Svarsfrekvens telefon Innevarande period Föregående år (samma period) 

Kommunstyrelsen 93 92 

Kultur- och bildningsnämnden 84 86 

Vård- och omsorgsnämnden 86 85 

Sydnärkes IT-nämnd 91 85 

Lekebergs kommun (totalt) 88,5 87 
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5 Övergripande 

Övergripande 

 Innevarande period Föregående år 

Invånarantal 7 500 7 490 

Arbetslöshet 3,5 3,9 

Arbetslöshetsstatistik för januari 2016. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
Invånarantal v. 9 2016 
 
 

Arbetslöshetsstatistik för januari 2016: 
Örebro län: 6,8 % 
Sverige: 6,4 % 
Lekeberg 18-24 år: 6,1 % 
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Informationsärende - Medarbetarenkät 2015

§55

KS 16-92
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Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Peter Brändholm  (Personalchef)

Protokollet innehåller paragraferna §50

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§50 - Informationsärende - Medarbetarenkät 2015 (KS 16-92)
Ärendebeskrivning
Redovisning kommer att ges vid kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Lönekartläggning av 2015

§56

KS 16-100
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Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Peter Brändholm  (Personalchef)

Protokollet innehåller paragraferna §48

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§48 - Lönekartläggning 2015 (KS 16-100)
Ärendebeskrivning
Efter genomförd lönekartläggningen konstateras att det föreligger behov av åtgärder för att säkra att 
löneskillnader kan förklaras med sakliga och könsneutrala argument

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
Uppdrar till förvaltningen att mot bakgrund av genomförd lönekartläggning upprätta handlingsplan 
för att justera löneläget för handläggare, distriktsköterskor, fritidspedagoger och förskollärare.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Lönekartläggning 2015 års löner
 Lönekartläggning 2015
 Bilaga analys lönekartläggning
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Detaljplan för Fjugesta 4:61

§57

KS 16-85
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Tjänsteskrivelse 2016-03-04 1 (1)

Dnr: KS 16-85

Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 4:61
   

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

Efter beslut i Kommunstyrelsen (2014-04-08) beställdes en ny detaljplan för 
fastigheten 4:61. Sydnärkes byggförvaltning har fått uppdraget att detaljplanelägga 
området. Planområdet är beläget söder om Fjugesta, precis i anslutning till tätorten, 
och omfattar ungefär 3,5 hektar. Planområdet ramas in av Fjugesta Byväg i de västra 
delarna och Fjugesta Letstig i norr. I de östra delarna gränsar planområdet till en del 
utspridd bebyggelse och söderut finns jordbrukslandskapet.

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

2 Analys
2.1 Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen bekostas i sin helhet av ägaren av fastighet Fjugesta 4:61.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 i Lekebergs kommun, samt
2. förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- 
och bygglagen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Hikmet Hrustanovic
Kommundirektör Stadsarkitekt
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

1 Lagenligt skyddad natur      
Kommer projektet ge inverkan på:

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

b Natura 2000-område  

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

b Område av riksintresse för kulturminnesvård

c Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet 

3 Högt naturvärde      
a Område som bedömts ha högt regionalt 

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

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

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

känsligt (kommunens översiktsplan)

5 Skyddsområde för vattentäkt

a Inre skyddsområde

b Yttre skyddsområde

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

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

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

Behovsbedömning - Checklista för detaljplan
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

7 Mark        
Kommer projektet att orsaka:

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

b skada eller förändring av värdefull geologisk 
formation

c risk för erosion

d förändrade sedimentsförhållanden i vattendrag, 
sjö eller havsområde

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

8 Luft och klimat        
Kommer projektet att orsaka:

a väsentliga luftutsläpp eller försämring av 
luftkvalitén

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

c obehaglig lukt

8.1 Områdets lokalklimat:

a kalluftssjö

b dåliga vetilationsförhållanden

c risk för besvärande vind

d dåliga ljusförhållanden

e övrigt

9 Vatten       
Kommer projektet att orsaka:

a
förändring av grundvattenkvaliteten

 2 (7)
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

b förändring av flödesriktningen för grundvattnet

c minskning av vattentillgången i yt- eller 
grundvattentäkt/brunn

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

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

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

g att vattendom erfordras

h att gamla dikningsföretag påverkas

10 Vegetation        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändringar i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya växtarter

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

11 Djurliv        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändring i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya djurarter

d barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

e  försämring av jaktmarker
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

f försämring av fiskevatten

12 Buller och vibrationer        

Kommer projektet att orsaka:

a ökning av nuvarande bullernivå

b störningar i form av vibrationer

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

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

kan vara störande (bländande)

14 Mark- och vattenanvändning        

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

a nuvarande

b planerad

15 Hälsa och säkerhet        

Kommer projektet att orsaka:

a explosionsrisk

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

c risk för att människor utsätts för 
elektromagnetiska 
fält

d risk för hälsofara inklusive mental hälsa

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

f försämring för rörelsehindrade

g farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

16 Landskapsbild        

Kommer projektet att:

a försämra någon vacker utsikt eller landskapsbild

b skapa för allmänheten obehaglig landskapsbild

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

17  Rekreation , rörligt friluftsliv        

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

18 Kulturmiljö        

Kommer projektet att påverka:

a värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning 
till verksamhetsområdet

b fornlämningar

c kulturmiljön positivt i något avseende

d sammanhängande kulturmiljöer genom att skilja 
dem åt

19 Transporter/Kommunikationer        

a Kommer projektet att ge upphovtill betydande 
ökning av fordonstrafik

20 Naturresurser        

Kommer projektet att innebära:

a avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar 
naturresurs

b att mål och riktlinjer i grushållningsplanen 
motverkas

21 Miljöpåverkan från omgivningen        

a Kan befintlig miljöförstörande verksamhet 
i omgivningen ha negativ inverkan på projektet
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

22 Långsiktiga miljömål        

Finns det risk att projektet strider mot:

a centrala miljömål

b regionala miljömål

c lokala miljömål

23 Kretslopp        

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

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

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

c Minskas eller skadas naturens mångfald

d Är resursomsättningen ineffektiv/ökar 
resursslöseriet

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

begränsade med tillsammans kan vara 
betydande

25 Kommunalt VA och värme        

Kommer projektet att anslutas till kommunalt:

a vatten

b avlopp

c fjärrvärme
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Sammanfattning

Ort Datum

Namn

Titel
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BETECKNINGAR GRUNDKARTA

Fastighetsgräns

Traktnamn

Registerbeteckning

Vägkant

Dikesmitt med dikeskant

Höjdkurva

Koordinatangivelse

Bostadshus taklinje

Uthus taklinje

FJUGESTA

2:6

N=6521000

Koordinatkryss

Ledning

Servitut, rättighet
Sv 18-IM4-64/1717.1 Ga:1

N=6561250

N=6561300

GRUNDKARTA

Kartbeteckningar enligt HMK-kartografi       Skala 1:1000

Grundkartan upprättad av Metria Hallsberg i december 2015

Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 15 00

Aktualitet:

Fastighetsindelning 2015-12-04

Detaljinformation 2015-12-03

Kartstandard enligt HMK-Ka 2.2.6.1

Per-Åke Jureskog
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Detaljplan beteckning

Aktivitet Datum  Ansvar Klart

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Tidsperiod samråd

Samrådsutskick och annons    
(i vissa fall )
Överlämning av 
samrådsyttrande

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Tidsperiod granskning

Granskningsutskick och annons

Överlämning av 
granskningsyttrande

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Underrättelse*

KF**

Besvärshänvisning***

Laga kraft (3v efter justering)

Annons

Ansvarig handläggare Kommunsekreterare

Tidplan Detaljplaneprocess

Diarienummer

Version 2012-01-16

Handläggare Sydnärkes byggförvaltning Kommunsekreterare
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d
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kn
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ga

 k
ra

ft
A

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

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

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

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

Bilaga
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Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl. 

Samrådshandling
Februari 2016

PLANBESKRIVNING 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett planområde. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, 
park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter 
att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

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

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

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

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

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

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

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

Markägoförhållanden
Planområdet berör tre fastigheter. Fjugesta 4:61 ägs av Lekebergsbostäder AB men 
Trioplast AB ska köpa marken på Fjugesta 4:61. Fjugesta 4:60 ägs av Trioplast AB. 
Fjugesta 4:77 ägs av Vårbo förvaltning AB.   

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

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

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

I de norra delarna avgränsar planområdet till en detaljplan:

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

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för industri med begränsad omgivningspåverkan. Industri 
tillämpas för områden med all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. 
De kontor, personalutrymmen och liknande som behövs för industriverksamheten 
inräknas.  

Befintliga industrilokaler regleras samtidigt som detaljplanen öppnar för en utveckling 
och expansion av verksamhetsområdet. 

I nordväst och i de östliga delarna av planområdet bevaras befintliga grönområden 
genom användningen natur.   

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

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

Detaljplaneförslaget bedöms inte påverka riksintressena för kulturmiljön och 
naturvård. Den del av planområdet som berör riksintresset för kulturmiljön utgörs i 
stort sett av de östra delarna som har utmarkerats med användningsområdet natur i 
detaljplaneförslaget.  
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Det finns inga registrerade fornlämningar inom området. 

Strax öster om planområdet finns en hembygdsgård, bestående av fem byggnader och 
diverse samlingsarv och allmogeföremål. 

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

I de nordvästra delarna av planområdet finns det en skogsdunge med olika trädslag och 
buskage. Detta grönområde bevaras genom användningsområdet natur. 

I de östra delarna av planområdets gräns rinner en å. Vattendraget och en del av 
de omgivande grönytorna bevaras som naturmark i detta förslag till detaljplan. 
Här möjliggörs även anläggande av fördröjningsdammar. Detta regleras genom 
planbestämmelsen dagvatten.     

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

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

Bild: Funktioner inom och i närheten av planområdet.
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radonsäkert utförande.   

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

Risk för ras- och skred
Längs med den östra gränsen av planområdet finns det utpekade ytor för ras- och 
skredrisk. Enligt planförslaget ska dessa markområden inte bebyggas utan bevaras som 
naturmark.     

Föroreningar
Inom planområdet finns ett potentiellt förorenat område i branschklass 3 på fastigheten 
Fjugesta 4:60. Enligt naturvårdsverkets kartläggning har det bedrivits verksamhet 
i form av gummiproduktion på fastigheten. Idag bedriver Trioplast AB verksamhet 
på fastigheten. Ingen inventering har gjorts så det går inte med säkerhet säga vilken 
föroreningshalt som finns på den aktuella fastigheten. 

Naturvårdsverket lista med olika branscher som bedöms kunna orsaka föroreningar 
i mark, vatten eller sediment har delats in i olika prioriteringsklasser som kallas 
branschklasser (BKL). Vilken BKL en bransch har tilldelats beror på hur stor risk för 
förorening branschen i helhet har bedömts utgöra. Det betyder att branschklassen är 
gemensam för alla verksamheter inom respektive bransch och endast utgör en första 
generell indelning. Branschklasserna är uppdelade från 1 till 4, där 1 innebär högst 
prioritering och 4 lägst prioritering.

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

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

Planerad bebyggelse
Detaljplanen möjliggör en utökad bebyggelse för industriändamål med en högsta 
byggnadshöjd på 16 meter. 

Verksamhetslokalerna för Trioplast regleras utefter befintlig användning samtidigt som 
detaljplanen möjliggör en viss expansion i området. Trioplast planerar att bygga en 
lagerlokal som ansluts till den befintliga byggnaden (se illustrationsskiss på nästa sida). 

Fastighet Fjugesta 4:77 ingår inom planområdet. Byggnaden är registrerad som 
hyreshus, bostad och lokal men föreslås alltså regleras för industriändamål.  
  
Säkerhetsrisker
Planområdet genomkorsas av en kraftledning som avger ungefär 55 kV. Om byggnader 

Bild: Vägar i anslutning till planområdet.
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Bild: Illustrationsskiss över planområdet. Bilden ger ett exempel på möjlig expansion och 
utveckling i området. 

är placerade för nära kraftledningar kan det innebära en risk att någon eller något 
kommer till skada. Enligt elsäkerhetsverkets avståndsregler ska det horisontella 
avståndet mellan en ledning för högst 55 kV och närmsta byggnadsdel vara minst fem 
meter. Vid högre spänningsnivåer inom detaljplanelagt område ska säkerhetsavståndet 
mellan byggnadsdel och ledning vara minst tio meter. För parkeringsplatser ska det 
horisontella avståndet mellan ledningen och parkeringsplatsens närmaste ytterkant vara 
minst fem meter vid högst 55 kV och minst tio meter vid högre spänning.

Kraftledningarna som passerar genom planområdet medför att vissa begränsningar är 
nödvändiga. Två kraftledningar närmast Trioplast industrilokaler ska förläggas under 
mark och monteras ned. Området inom zonen där kvarstående kraftledningar finns 
anges som prickmark vilket innebär att byggnader inte kan uppföras i direkt anslutning 
till kraftledningarna.   

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

I detaljplanen redogörs inte för hur vägar ska angöra planområdet, trafikområden kan 
anordnas på olika sätt inom kvartersmarken. Detaljplanen öppnar således upp för 
olika lösningar. De befintliga vägarna skulle exempelvis kunna kvarstå i nuvarande 
utformning samtidigt som en ny infart är möjlig i de norra delarna av planområdet (se 
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illustrationsskiss på nästa sida).

Buller och omgivningspåverkan
Enligt Boverkets allmänna råd (1995) ”Bättre plats för arbete” är plastbearbetande 
industri en relativt tyst verksamhet där buller i huvudsak uppkommer från 
ventilationsfläktar och transporter till och från verksamheten. Föreslaget riktvärde 
för skyddsavstånd till plastbearbetande industri är 200 meter. Bättre plats för arbete 
är enbart en vägledning och specifik bedömning måste göras från fall till fall. Den 
befintliga plastindustrin bedöms utgöras av begränsad omgivningspåverkan. Vidare 
möjliggör detaljplanen för en expansion i planområdet för ytterligare industri med 
begränsad omgivningspåverkan.  

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

Detaljplanens förslag kan ge upphov till en marginell ökning av bullervärden genom 
utökad trafik till och från området. Det finns en del närliggande bostäder som påverkas 
av buller i området. Helhetsbedömningen är dock att nya verksamhetslokaler som kan 

Bild: Ungefärliga avstånd till närmsta bostäder
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komma att etableras på Fjugesta 4:61 inte kommer resultera i att förhållandena gällande 
buller och omgivningspåverkan i området förändras i någon större utsträckning.  

Detaljplanen har ändå utformats med hänsyn till närliggande bostäder. Byggnadsfria 
avstånd (prickmark) och naturområden gör att det finns en buffertzon mellan befintliga 
bostäder och föreslagen mark för industriandamål. 

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

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Detaljplanens genomförande skulle innebära att det befintliga industriområdet ges 
förutsättningar att expandera. Eftersom marken delvis redan är bebyggd skulle det 
inte resultera i att områdets karaktär förändras i någon större utsträckning. Nya 
verksamhetslokaler möjliggörs dock på Fjugesta 4:61. Planförslaget kan innebära en 
viss ökning av buller i närområdet men helhetsbedömningen är att det inte kan resultera 
i några betydande förändringar. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

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

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

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

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

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

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

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av fastighetsägaren till Fjugesta 4:61. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Detaljplanen 
i sig innebär inga fastighetsrättsliga förändringar men vid en förrättning kan 
fastighetsindelningen förändras. Fastighetsbildning kommer kunna ske i enlighet 
med föreslagen markanvändning när detaljplanen vunnit laga kraft. Genom 
lantmäteriförrättning kan exempelvis del av Fjugesta 4:61 övergå till Fjugesta 4:60.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell     Hikmet Hrustanovic
Planarkitekt     Stadsarkitekt

Ove Sahl
Förvaltningschef
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Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Jonas Kinell (Planarkitekt, Sydnärkes byggförvaltning)
Hikmet Hrustanovic (Stadsarkitekt, Sydnärkes byggförvaltningen)

Protokollet innehåller paragraferna §51

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§51 - Detaljplan för Fjugesta 4:61 (KS 16-85)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes byggförvaltning har fått en ansökan om förhandsbesked för uppförande av 
verksamhetsbyggnad/lager på fastigheten Fjugesta 4:61. Innan ytterligare verksamheter kan 
etableras har det bedömts att området bör detaljplaneläggas. 

Efter beslut i Kommunstyrelsen (2014-04-08) beställdes en ny detaljplan för fastigheten 4:61. 
Sydnärkes byggförvaltning har fått uppdraget att detaljplanelägga området. Planområdet är beläget 
söder om Fjugesta, precis i anslutning till tätorten, och omfattar ungefär 3,5 hektar. Planområdet 
ramas in av Fjugesta Byväg i de västra delarna och Fjugesta Letstig i norr. I de östra delarna gränsar 
planområdet till en del utspridd bebyggelse och söderut finns jordbrukslandskapet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 i Lekebergs kommun, samt
2. förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 4:61
 Behovsbedömning för Fjugesta 4:61
 Plankarta för Fjugesta 4:61
 Tidplan för Fjugesta 4:61
 Planbeskrivning Fjugesta 4:61 mfl, reviderad 2016-03-03
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Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39

§58

KS 16-86
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Tjänsteskrivelse 2016-02-19 1 (1)

Dnr: KS 16-86

Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41

   

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren för Sälven 1:39 har begärt om kommunens medverkan till 
upprättande av detaljplan på fastigheterna Sälven 1:41 och Sälven 1:39 i Lekebergs 
kommun. Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-04-08) har Sydnärkes 
byggförvaltning fått uppdraget att planlägga fastigheterna.

Planområdet ligger strax utanför Lanna intill Garphytteån och Hidingevägen (länsväg 
566). Avståndet till Fjugesta är ungefär 9 km och till centrala Örebro är det ungefär 
20 km. Områdets areal är ungefär 56000 m2.

1 Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i området kring 
Lanna och Hidinge, norr om Hidingevägen (566), i Lekebergs kommun. Detaljplanen 
ger förutsättningar för attraktiva bostäder i ett naturnära läge intill Garphytteån.    

2 Analys
2.1 Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen bekostas i sin helhet av markägarna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41 i Lekebergs kommun, 
samt
2. förslag till detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § 
Plan- och bygglagen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Hikmet Hrustanovic
Kommundirektör Stadsarkitekt
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

1 Lagenligt skyddad natur      
Kommer projektet ge inverkan på:

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

b Natura 2000-område  

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

b Område av riksintresse för kulturminnesvård

c Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet 

3 Högt naturvärde      
a Område som bedömts ha högt regionalt 

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

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

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

känsligt (kommunens översiktsplan)

5 Skyddsområde för vattentäkt

a Inre skyddsområde

b Yttre skyddsområde

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

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

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

Behovsbedömning - Checklista för detaljplan

 1 (7)
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

7 Mark        
Kommer projektet att orsaka:

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

b skada eller förändring av värdefull geologisk 
formation

c risk för erosion

d förändrade sedimentsförhållanden i vattendrag, 
sjö eller havsområde

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

8 Luft och klimat        
Kommer projektet att orsaka:

a väsentliga luftutsläpp eller försämring av 
luftkvalitén

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

c obehaglig lukt

8.1 Områdets lokalklimat:

a kalluftssjö

b dåliga vetilationsförhållanden

c risk för besvärande vind

d dåliga ljusförhållanden

e övrigt

9 Vatten       
Kommer projektet att orsaka:

a
förändring av grundvattenkvaliteten

 2 (7)
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

b förändring av flödesriktningen för grundvattnet

c minskning av vattentillgången i yt- eller 
grundvattentäkt/brunn

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

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

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

g att vattendom erfordras

h att gamla dikningsföretag påverkas

10 Vegetation        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändringar i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya växtarter

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

11 Djurliv        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändring i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya djurarter

d barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

e  försämring av jaktmarker
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

f försämring av fiskevatten

12 Buller och vibrationer        

Kommer projektet att orsaka:

a ökning av nuvarande bullernivå

b störningar i form av vibrationer

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

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

kan vara störande (bländande)

14 Mark- och vattenanvändning        

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

a nuvarande

b planerad

15 Hälsa och säkerhet        

Kommer projektet att orsaka:

a explosionsrisk

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

c risk för att människor utsätts för 
elektromagnetiska 
fält

d risk för hälsofara inklusive mental hälsa

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

f försämring för rörelsehindrade

g farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

16 Landskapsbild        

Kommer projektet att:

a försämra någon vacker utsikt eller landskapsbild

b skapa för allmänheten obehaglig landskapsbild

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

17  Rekreation , rörligt friluftsliv        

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

18 Kulturmiljö        

Kommer projektet att påverka:

a värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning 
till verksamhetsområdet

b fornlämningar

c kulturmiljön positivt i något avseende

d sammanhängande kulturmiljöer genom att skilja 
dem åt

19 Transporter/Kommunikationer        

a Kommer projektet att ge upphovtill betydande 
ökning av fordonstrafik

20 Naturresurser        

Kommer projektet att innebära:

a avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar 
naturresurs

b att mål och riktlinjer i grushållningsplanen 
motverkas

21 Miljöpåverkan från omgivningen        

a Kan befintlig miljöförstörande verksamhet 
i omgivningen ha negativ inverkan på projektet
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

22 Långsiktiga miljömål        

Finns det risk att projektet strider mot:

a centrala miljömål

b regionala miljömål

c lokala miljömål

23 Kretslopp        

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

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

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

c Minskas eller skadas naturens mångfald

d Är resursomsättningen ineffektiv/ökar 
resursslöseriet

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

begränsade med tillsammans kan vara 
betydande

25 Kommunalt VA och värme        

Kommer projektet att anslutas till kommunalt:

a vatten

b avlopp

c fjärrvärme
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Sammanfattning

Ort Datum

Namn

Titel
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Grundkartan upprättad av Metria Hallsberg i januari 2016
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Detaljplan beteckning

Aktivitet Datum  Ansvar Klart

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Tidsperiod samråd

Samrådsutskick och annons    
(i vissa fall )
Överlämning av 
samrådsyttrande

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Tidsperiod granskning

Granskningsutskick och annons

Överlämning av 
granskningsyttrande

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Underrättelse*

KF**

Besvärshänvisning***

Laga kraft (3v efter justering)

Annons

Ansvarig handläggare Kommunsekreterare

Tidplan Detaljplaneprocess

Diarienummer

Version 2012-01-16

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

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

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

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

Bilaga
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Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39

Samrådshandling
Februari 2016

PLANBESKRIVNING 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett planområde. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, 
park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter 
att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

BAKGRUND
Fastighetsägaren för Sälven 1:39 har hemställt om kommunens medverkan till 
upprättande av detaljplan på fastigheterna Sälven 1:41 och Sälven 1:39 i Lekebergs 
kommun. Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-04-08) har Sydnärkes byggförvaltning 
fått uppdraget att planlägga fastigheterna.    

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i området kring 
Lanna och Hidinge, norr om Hidingevägen (566), i Lekebergs kommun. Detaljplanen 
ger förutsättningar för attraktiva bostäder i ett naturnära läge intill Garphytteån.  

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

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

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

Läge och omfattning
Planområdet ligger strax utanför Lanna intill Garphytteån och Hidingevägen (länsväg 
566). Avståndet till Fjugesta är ungefär 9 km och till centrala Örebro är det ungefär 20 
km. Områdets areal är ungefär 56000 m2.  

Markägoförhållanden
Sälven 1:41 ägs av Lekebergs kommun och Sälven 1:39 är i privat ägo.   

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014)
I gällande översiktsplan (ÖP) framgår det att Lanna och Hidinge mer eller mindre är 
sammanväxta med varandra och att orterna bör ses som en enhet. I ÖP:n framförs det 
även att den småskaliga karaktär som Hidinge/Lanna-området har ska bibehållas och att 
ny bebyggelse bör anpassas efter rådande förhållanden.
     
Fördjupning av översiktsplanen för Lanna och Hidingeområdet (2009)
I fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) är området utpekat som ett av sex 
delområden där nyetablering av bebyggelse är möjlig. Det föreslås att det kan byggas 
12-15 enbostadshus på stora tomter och en förskola reserveras utanför planområdets 
södra gräns. Området som gränsar österut beskrivs som ett möjligt utbyggnadsområde 
i ett senare skede. Det framgår i FÖP:en att det vid detaljplaneläggning i området 
bör tas stor hänsyn till den befintliga miljön och att anpassning mot nuvarande 
bebyggelsekaraktär är viktigt. Radon i mark måste också iakttas.   

Fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna (2012)
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) uttrycks det att nyproduktion av bostäder 

Bilder: Planområdets geografiska läge (till vänster) och planområdets avgränsning (till höger)

Page 108 of 259



5

i Hidinge/Lanna ska ske i mindre grupper eller som komplettering till befintlig 
bebyggelse och utformas med bykaraktär. Generellt sett ska villatomter vara ungefär 
1500 m2 för att ta hänsyn till landskapsbild och den lantliga karaktären i området. I 
FÖP:en finns en del av planområdet utpekat som utbyggnadsområde för bostäder och 
det föreslås lämpligt att platsen exploateras med 12-15 villor på stora tomter. 

Miljömålsprogram 2010-2015
I Lekebergs kommuns miljömålsprogram anges att grönområden ska finnas inom 
ett rimligt avstånd vid nybyggnation av bostäder. Det ska ges förutsättningar för 
gröna korridorer som binder samman grön- och skogsområden med bostadsområden. 
Biologisk mångfald som finns i grönområden som ligger nära bostäder ska bevaras 
och utvecklas. Det anges även att omhändertagande av dagvatten ska ske på ett 
miljömedvetet sätt. Gröna tak och lokalt omhändertagande av dagvatten ska prioriteras 
vid nybyggnation. 

Detaljplaner
Planområdet och dess närmsta omgivning är inte detaljplanelagt men det finns 
detaljplaner i östlig riktning mot Lanna. Detaljplan för del av Sälven 1:35 och 
detaljplan för del av Vreta 2:11 är närmast avgränsade och möjliggör i huvudsak för 
bostäder.   

Bild: Översiktskarta ur FÖP Vintrosa-Lanna (2012)
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för ett nytt bostadsområde med ungefär 25 villor. Utöver att 
ge förutsättningar för nya bostäder är planen utformad för att anpassas mot befintliga 
naturvärden samt att förbättra allmänhetens tillgång till de naturmiljöer som finns i 
området.  

Riksintresse och fornlämningar
Planområdet ligger inom riksintresset för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Riksintresset som berörs är Latorpsplatån (NRO 18014). Latorpsplatån är ett platåberg 
med lager av sandsten, alunskiffer och kalksten. De geologiska förutsättningarna är en 
bidragande orsak till latorpsplatåns stora artrikedom. Det finns skogsmiljöer i form av 
björk, gran, al, ask, lind och ek men även ängs- och åkermark samt ett stort urval av 
blommor. Den näringsrika berggrunden gett upphov till ett mångformigt landskap som 
präglas av odlings-, ängs- och hagmarker samt med inslag av ädellövskogar. Området 
ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön. 

I FÖP:en för Vintrosa-Lanna är planområdet utmarkerat som ett lämpligt 
utbyggnadsområde för bostäder. I förhållande till riksintresset för naturvård i form 
av Latorpsplatån motiveras detta med att omfattande naturinventeringar har gjorts i 
landskapet för att hitta platser som kan exploateras trots riksintresset. Planområdet är 
alltså en av dessa platser som inte innehar höga naturvärden och är därför lämplig att 
exploatera ur det hänseendet.     

Strandskydd
Garphytteån omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskyddets 
syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Därför finns det 
restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar inom 
strandskyddszonen. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten inåt land och lika 
långt ut i vattnet från strandkanten. 

Detaljplaneförslaget innebär att föreslagen kvartersmark i de västra delarna ligger 
precis utanför strandskyddszonen. Detaljplanen bedöms därmed inte påverka 
strandskyddets syften. Detaljplaneförslaget är även utformat för att förbättra 
möjligheterna att ta sig till strandkanten. En gång- och cykelväg föreslås i de västra 
delarna av planområdet, denna väg kan ge allmänheten bättre tillgång till strandkanten.

Mark och vegetation
Planområdet består uteslutande av obrukad åkermark med inslag av sly och lövträd. 
Enligt kommunens grönstrukturplan innehar området inga omistliga kvaliteter vid sidan 
av de biotopsskyddade skogspartierna som gränsar till planområdet.    
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Natur- och djurmiljö
Skogspartiet som sträcker sig längs med strandkanten i väster och vidare norr om 
planområdet är klassat som nyckelbiotop och omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 
kap. 11 § miljöbalken. Nyckelbiotoper är känsliga livsmiljöer för hotade och rödlistade 
arter. En nyckelbiotop är ett område som har stor betydelse för skogens flora och fauna. 
Skogspartiet utgörs av en strand- eller svämskog och kännetecknas av att det finns en 
stor variation av trädslag och mycket död ved. Bäver har dokumenterats på platsen och 
det finns flodpärlsmussla i vattendraget som ansluter till Garphytteån. Området berörs 
även av stora ornitologiska värden. 

Det har varit av stor vikt vid utformningen av detaljplanen att nyckelbiotopen inte 
påverkas negativt. Nyckelbiotopen säkerställs genom användningen natur.

Den större vattensalamandern har området kring Lanna som sin livsmiljö och är 
fridlyst enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Utifrån art- och habitatdirektivet framgår 
det att alla åtgärder som vidtas ska ha målsättningen att samtidigt bevara och återställa 
en gynnsam bevarandestatus för arterna och deras livsmiljöer. Vattensalamandern 
använder dammar i området som fortplantningsvatten. Den del av Garphytteån som 
gränsar till planområdet är resultatet av en fördämning och kan vara en av de dammar 
som är viktig för vattensalamanderns fortlevnad. Det har även konstaterats tidigare att 
vattensalamandern vandrar mellan olika platser i Lanna. En förmodad vandringsled 
korsar genom planområdet (se bifogad bild nedan). 

Området där vattensalamandern har sin förmodade vandringsled bevaras som 
naturmark i detta förslag till detaljplan.  

Rekreation och friluftsliv
Genom markanvändningen som föreslås i detaljplanen kan området bli mer tillgängligt. 
I kommunens grönstrukturplan föreslås det att tillgängligheten till Garphytteån bör 
förbättras i samband med exploatering i området vilket alltså beaktas i detta förslag 

Bild: Vattensalamanderns livsmiljöer och potentiella vandringsleder.
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till detaljplan. Gång- och cykelvägar kan ge god tillgång till naturområdet i de västra 
delarna av planområdet. Inom planområdet intill garphytteån kan det exempelvis 
anläggas en badplats eller rekreationsstigar som kan göra detta till en attraktiv plats att 
vistas på. Viktigt är dock att befintliga naturvärden inte påverkas negativt.  

Geotekniska förhållanden
Enligt den geologiska jordartskartan består området till största delen av silt, sand och 
morän. I de södra delarna finns även inslag av glacial lera och lerig morän. 

Hela området kring Lanna innehåller förhöjda radonförekomster i mark. Med anledning 
av detta har plankartan bifogats med en planbestämmelse om att byggnader måste 
uppföras i radonsäkert utförande.

Den mark som planeras bebyggas bedöms inte utgöras av ras- och skredrisk. Däremot 
är nyckelbiotopsområdet och strandkanten intill Garphytteån utpekade som områden 
där ras- och skredrisk förekommer. 

En översiktlig geoteknisk undersökning av planområdet ska utföras för att fastställa 
markens förutsättningar. 

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Det finns en del spridd bebyggelse i form 
av ett antal mindre gårdar runt omkring planområdet. Planområdet är beläget i zonen 
mellan Hidinge/Skärmartorp och Lanna där det korta avståndet och den utspridda 
bebyggelsen mellan orterna gör att platserna i princip är sammanväxta med varandra.      

Planerad bebyggelse
Detaljplanen möjliggör för nya bostäder. Detaljplanen anger att bostäder får uppföras 
i en högsta byggnadshöjd på 4,5 meter där andelen bebyggd yta av tomterna får uppgå 
till max 30 procent. Tomternas storlek ska omfattas av en area på minst 1000 m2.   

Bild: Planområdet och dess omgivning. 
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Trafik
Planområdet nås idag från länsväg 566 (Hidingevägen) samt en enskild grusväg som 
passerar mitt igenom planområdet. 

En övergripande trafikutredning för Hidinge-Lannaområdet togs fram under våren 
2012. I utredningen ges förslag på hur Lanna-Hidingeområdets trafikstruktur kan 
utvecklas för att tillgodose eventuell exploatering i området. Det aktuella planområdet 
finns med som en förutsättning som har tagits i beaktande vid framställandet av 
trafikutredningen. Trafiklösningen som föreslås i detta förslag till detaljplan kommer 
inte att påverka inriktningen för Hidinge och Lannas övergripande trafikstruktur 
negativt.  

Planområdet föreslås angöras genom en ny lokalgata som ansluter i de sydöstra 
delarna från Hidingevägen. Inom planområdet delas lokalgatan i två olika riktningar 
för att försörja alla planerade bostäder. De båda gatorna utformas som säckgator med 
vändplats. Den befintliga grusvägen består enligt nuvarande utformning. 

Buller
Enligt regeringens förordning om trafikbuller 2015:216 bör buller från spårtrafik och 
vägar inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad samt 
en ekvivalent ljudnivå på 50 dBA vid en uteplats om en sådan ska anordnas (maximalt 
70 dBA vid uteplats). 

I de södra delarna av planområdet kan bullerstörningar förekomma från Hidingevägen. 
Enligt trafikverkets senaste kartläggning i området är den totala trafikmängden 440 
fordon per dygn, ungefär 4,5 procent utgörs av tung trafik. Utefter förutsättningarna på 
platsen har en enkelt beräkning gjorts i appen Nordic Road Noise, framtagen av Tyrens 
AB. 

Bild: Befintlig grusväg inom planområdet.
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Resultatet av beräkningarna visar att bullervärdena inte är särskilt höga inom området 
men för att säkerställa att riktvärdena vid fasad inte överskrids har användningsområdet 
för bostäder längs med Hidingevägen givits en buffertzon på 12 meter. Där byggrätten 
tar vid hamnar den ekvivalenta ljudnivån på 50 dBA.        

Teknisk försörjning
Det finns kommunala vatten- och avloppsanslutningar i närhet till planområdet. 

En spillvattenledning planeras genom planområdet, genom u-området som finns 
utmarkerat plankartan reseveras mark för ledningen. 

Dagvatten
Det finns inget befintligt system för att hantera dagvatten i området. Dagvattnet föreslås 
omhändertas lokalt genom infiltration på tomter och i diken. I planområdet finns även 
naturområden som en resurs där dagvattnet kan fördröjas, exempelvis skulle en damm 
kunna anläggas där dagvattnet kan fördröjas och sedimenteras innan det rinner vidare 
ut i Garphytteån. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget innebär att ett oexploaterat område som huvudsakligen består av obrukad 
åkermark bebyggs med bostäder. En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget är ytterligare 
ett led i utvecklingen mot att Hidinge/Skärmartorp och Lanna växer samman till en 
gemensam ortstruktur. Detaljplanen är utformad så att bebyggelsen ska anpassas 
till Lanna/Hidingeområdets karaktär samt det naturnära läget intill Garphytteån. 
Genom detaljplaneförslaget kan även de strandnära områdena bli mer tillgängliga för 
allmänheten. 

Bild: Illustration över möjlig exploatering i området.
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Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen utgör ett underlag för hur fastighetsbildning kan ske. Genom 
detaljplanen ges nya byggrätter som innebär att ungefär 25 fastigheter kan bildas 
genom avstyckning från fastigheterna Sälven 1:41 och 1:39. Fastighetsbildning 
kan ske då planen vunnit laga kraft.    

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

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

Vatten och avlopp
Planområdet avses anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

El och tele
Området ansluts till befintliga el- och teleledningar. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.  

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av fastighetsägarna. Framtida tomtförsäljning kan finansiera 
kostnader som uppkommer i samband med framdragning av vatten, avlopp och 
vägar i anslutning till planområdet. Anslutningsavgift för vatten och avlopp 
debiteras enligt kommunens taxa.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell     Hikmet Hrustanovic
Planarkitekt     Stadsarkitekt

Ove Sahl
Förvaltningschef
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Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Jonas Kinell (Planarkitekt, Sydnärkes byggförvaltning)
Hikmet Hrustanovic (Stadsarkitekt, Sydnärkes byggförvaltningen)

Protokollet innehåller paragraferna §52

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)

Page 1 of 3Page 118 of 259



Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§52 - Detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41 (KS 16-86)
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren för Sälven 1:39 har begärt om kommunens medverkan till upprättande av 
detaljplan på fastigheterna Sälven 1:41 och Sälven 1:39 i Lekebergs kommun. Efter beslut i 
kommunstyrelsen (2014-04-08) har Sydnärkes byggförvaltning fått uppdraget att planlägga 
fastigheterna.

Planområdet ligger strax utanför Lanna intill Garphytteån och Hidingevägen (länsväg 566). Avståndet 
till Fjugesta är ungefär 9 km och till centrala Örebro är det ungefär 20 km. Områdets areal är ungefär 
56000 m2.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41 i Lekebergs kommun, samt
2. förslag till detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och 
bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag tilll beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41
 Behovsbedömning Sälven 1:39 och 1:41
 Plankarta Sälven 1:39 och 1:41
 Tidplan Sälven 1:39 och 1:41
 Planbeskrivning Sälven 1:41 och 1:39, reviderad 2016-03-03
 Fastighetsförteckning Sälven 1:39 och 1:41

Page 3 of 3Page 120 of 259



Nya gatunamn i Långvassen, Mullhyttan

§59

KS 15-506

   

Page 121 of 259



Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016

§60

KS 15-722

   

Page 122 of 259



Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §57

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§57 - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS 
15-722)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016 att ändra reglementet för kommunstyrelsen för 
att möjliggöra för kommunstyrelsen att inrätta ett folkhälsoutskott. För att ge folkhälsoutskottet rätt 
att fatta delegationsbeslut i vissa ärenden måste delegationsordningen ändras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning för 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att följande föreslagna punkter i delegationsordningen tas bort:

75: Anta verksamhetsplan för folkhälsoteamet

76: Besluta om prioriteringar inom folkhälsoområdet.

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att punkt 54 i delegationsordningen inte ändras från 
Kommundirektör/Avdelningschef som delegat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning där folkhälsoutskottet ges i delegation att 
besluta om dem medel som kommunstyrelsen har budgeterat för 
folkhälsoutskottet/folkhälsoarbetet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016
 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016
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Sammanfattning

Det har gått fort. Bara under de senaste 10 åren har information och hur vi ser på och förhåller oss till 
information förändrats dramatiskt. Och hur vi än väljer att förhålla oss till de informationskanaler och 
informationsproducenter som omger oss kvarstår det faktum att majoriteten av den information som 
produceras idag är digital. I samhället såväl som inom våra kommunala verksamheter.

Att i denna verklighet ta steget till att även arkivera och bevara informationen digitalt är egentligen 
varken stort eller omvälvande utan snarare självklart och naturligt. 

Det självklara och naturliga är dock inte alltid enkelt, när det gäller elektronisk arkivering finns ett antal 
frågor att ta ställning till. Vissa av dessa frågor är tydliga, andra har vi ännu inte förstått eller ens fått 
syn på.

I denna förstudie vill vi lyfta de frågeställningar som finns. Vi vill förstå de bakomliggande faktorerna 
och konsekvenserna av framtida vägval och strategier. 

Vi tror att det bästa sättet att nå dit är att samverka, mellan kommuner, mellan förvaltningar och 
mellan människor. Genom att dela med oss av kunskaper och erfarenheter samtidigt som vi är öppna 
och lyhörda för omvärlden får vi de bästa förutsättningar att se i vilken riktning vi bör gå. På så sätt 
säkerställer vi att vi på bästa sätt tar tillvara den digitala teknikens möjligheter till säker och tillgänglig 
informationsförsörjning för all framtid.
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1 Arkiv

1 Kommunarkivet
I Sverige har alla medborgare rätt att ta del av de handlingar som inkommer till eller upprättas inom en 
offentlig förvaltning. Detta är en viktig del i tryckfrihetsförordningen, en av våra grundlagar.
Kommunens samtliga handlingar utgör dess arkiv och styrs därför av arkivlagen. Detta omfattar såväl 
arkivering ute hos förvaltningarna som arkivering hos arkivmyndigheten, d.v.s. kommunarkivet.
 
Handlingarna i kommunarkivet ska enligt arkivlagen bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 
tillgodoser inte bara rätten att ta del av allmänna handlingar utan också behovet av information för 
rättskipningen och förvaltningen och forskningens behov. 
Vidare säger lagen att arkivet ska ansvara för att:
 
1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, 
2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i 
myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning, 
3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst, 
4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar, och 
5. verkställa föreskriven gallring i arkivet. 
 
Arkivlagen säger också tydligt att kommunarkivets handlingar ska bevaras för all framtid vilket är 
utmanande nog för ett pappersarkiv. Där har man genom åren arbetat fram såväl material som 
metoder som tillsammans ska garantera bevarande för all framtid. Till exempel skrivs viktiga 
handlingar ut på arkivbeständigt papper med arkivbeständigt bläck. Handlingarna förvaras i speciella 
arkivkartonger och placeras i speciellt framtagna arkivskåp. Dessa är i sin tur placerade i rum med väl 
avvägd luftfuktighet och temperatur, allt för att vara säkra på att handlingarna bevaras utan att förlora 
viktig information. Vi är idag duktiga på att vårda våra pappersarkiv ur bevarandeperspektivet och i sak 
kan man säga att pappersarkivering är det enda helt säkra sättet att säkerställa ett långsiktigt 
bevarande.
 
Detta sammantaget ställer höga krav på kommunarkivet och värdet av god arkivkunskap inom 
kommunen ska inte underskattas. I arbetet med e-arkiv blir detta än viktigare då gamla frågeställningar 
kommer att kräva nya svar utan att tumma på arkivvården. Ett exempel är hur arkivlagen ska tolkas 
utifrån bevarandet av broschyrer. Enligt arkivlagen är det inte tillåtet att förändra ett 
originaldokument. Men gäller det också färgsammansättningar, typsnitt och bildplacering? Eller är det 
enbart broschyrens text och information som ska bevaras i "originalskick"? 

2  Kommunarkivets och arkivmyndighetens roll
Bilden nedan illustrerar ansvarsfördelningen mellan verksamheten och arkivet när det handlar om 
informationshantering.

Inom de övre ramarna är gränsen tydlig. Verksamheten ansvarar för registrering och mellanarkivering 
av information samt de system som används för att hantera detta.
Arkivet i sin tur ansvarar för att utöva tillsyn samt sätta upp riktlinjer för verksamhetens 
informationshantering. 
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Inom den nedre ramen är gränsen mer flytande. Verksamhet och arkivmyndighet äger respektive 
uppgift/aktivitet men genomförandet bör ske gemensamt.

3 Varför E-arkiv?
Idag sker den största delen av kommunikation och ärendehantering inom såväl kommunal som privat 
sektor digitalt. Vi skapar information, arbetar med information och kommunicerar med hjälp av våra 
datorer. Detta gör att informationsmängden ökar för varje år. Inom några år ska denna information 
överlämnas till arkivmyndigheten för långsiktigt bevarande. I dagsläget kan inte våra kommunarkiv 
säkerställa långsiktigheten i bevarandet av informationen, varför man tvingas ta emot informationen i 
pappersformat. Det är också här den stora utmaningen ligger, att garantera det långsiktiga bevarandet. 
Informationen i arkivet ska kunna läsas och förstås för all framtid. 

Hur ska detta gå till? Vem ska skriva ut, sortera och leverera informationen? Idag ligger detta arbete på 
verksamheterna och ska det fortsätta ligga där tvingas man utöka detta manuella arbete för varje år.

Vissa av kommunerna i förstudien tar redan idag emot digital information i sina arkiv, hur säkerställer 
vi bevarandet av denna information?

4  Vad är E-arkiv
Ett E-arkiv består av ett eller flera IT-system som i samverkan med en dedikerad organisation är att 
jämföra med ett pappersarkiv. Systemets funktionalitet möter kraven på återsökning och urval, gallring 
utan möjlighet till återskapande, skydd mot otillåten förändring eller förlust (eg. skydd av original), krav 
på sekretess etc. 
Skillnaderna mot pappersarkivet ligger i de fysiska förutsättningarna, där pappersarkivet består av 
fysiskt material och där återsökning, gallring och dylikt sker manuellt medan dessa funktioner sker 
digitalt i E-arkivet. Detta medför att E-arkivet kan hantera betydligt större mängder information 
samtidigt som sökning och gallring kan ske betydligt mer effektivt än idag. 
Eftersom informationsmängden i samhället ökar dramatiskt kommer det inom en snar framtid att 
krävas både mer utrymme och större effektivitet. 

Page 132 of 259



Rapport Diarienr

KFN 2013.0096
Författare

Angelica Jacobo
Förstudie E-arkiv Version

1.0
Sida

7

E-arkiv

Lagkravet ger också att de allmänna handlingarna ska bevaras för all framtid. 
Inom funktionaliteten för E-arkivet ligger också frågan om bevarandet. Idag sparar vi information i olika 
format såsom .doc, PDF, .xls och liknande. Dessa format har det gemensamt att de kräver specifik 
programvara för att kunna visas såsom de sparats. Vi kan i dagsläget inte säkerställa att den specifika 
programvaran finns tillgänglig för all framtid. 

Om vi dessutom lägger till kriterier så som programvarornas versioner samt operativsystem förstår vi 
snart att vi med dessa format inte kan möta kravet på långsiktigt bevarande.
Detta är en internationell fråga och man jobbar i hela världen med att hitta format som kan lösa denna 
problematik. I dagsläget finns endast två format som är godkända av Riksarkivet för långsiktigt 
bevarande, PDF/A och XML.
De E-arkivsystem som idag finns på marknaden klarar enbart av att hantera format som godkänts för 
långsiktigt bevarande. 

Dessutom ger E-arkivet möjlighet att möta det lagkrav som ställs på verksamheten, att redan vid 
skapandet av information välja material och metoder med hänsyn till långsiktigt bevarande. 
Systemet ensamt klarar dock inte av att möta alla de krav som ställs. Det krävs en dedikerad 
organisation med väl utbildad personal för att hantera arkivet. Arkivariens specialistkunskap kommer 
att behövas i stor utsträckning även i den nya organisationen om än i en förändrad roll. 

5 Definition av e-arkivssystem
Det är inte helt enkelt att särskilja ett fullödigt e-arkivssystem från ett verksamhetssystem med 
anpassad funktionalitet för (när-)arkivering. Dock finns ett antal kriterier ett fullödigt e-arkivssystem 
ska leva upp till. Dessa kriterier är bland annat att systemet ska ha funktionalitet för:

 Säkert långsiktigt bevarande
 Återsökning och urval
 Möjlighet till uppbyggnad av e-tjänster
 Krav på inleveransermed hjälp av ”FGS:er”
 Att kunna hantera Metadata angående elektronisk signatur
 OAIS
 Att klara av kontinuerliga leveranser, periodvisa leveranser, enstaka leveranser, manuella 

leveranser
 Kontroller av leveranser
 Automatisk komplettering av metadata
 Manuell komplettering av metadata
 Skydd mot otillåten förändring eller förlust
 Integrering med redovisningssystem
 Att definiera och automatiskt utföra gallring
 Manuell gallring
 Att förhindra återläsning av gallrat material från backuper
 Sekretess
 Migrering och konvertering av arkivredovisningsstruktur
 Export av hela eller delar av arkivet
 Spårbarhet
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6 Vad händer om vi inte inför E-arkiv?
Eller snarare: Hur säkerställer vi det långsiktiga bevarandet utan ett väl fungerande E-arkiv? För det är 
just här problematiken ligger.
Att den digitala informationen kommer att öka har vi redan konstaterat. I dagsläget ligger den mesta 
av den digitala informationen i olika verksamhetssystem ute i kommunerna. Detta i sig medför inga 
problem så länge verksamhetssystemen är aktuella, väl uppdaterade och med genomtänkta 
supportavtal. Långsiktigt bevarande kräver dock mer än så. Långsiktigt bevarande kräver ett 
standardiserat arbetssätt med IT-system som är utvecklade med fokus på bevarande. På internationell 
nivå har man arbetat fram en standard för detta, OAIS (Open Archival Information System). De IT-
system som finns på den svenska marknaden säger sig alla uppfylla denna standard. Dock innefattar 
OAIS även regleringar för organisation och ledning kring arkivet, vilket inte ett IT-system ensamt kan 
uppfylla.

Så igen, vad händer om vi inte inför ett E-arkiv? Vi får svårt att garantera det långsiktiga bevarandet 
med mindre än att skriva ut samtlig information och arkivera denna i pappersarkivet. Pappersarkivet är 
utomordentligt när det gäller bevarande, men med den ökande informationsmassan kommer de 
befintliga pappersarkiven att kräva större fysiskt utrymme och mer personal. Mer personal i arkivet för 
att hantera den information som levereras in, men också mer personal ute i verksamheten för utskrift 
och packning av informationen. Med det ökade trycket från medborgarna på tillgänglighet av offentligt 
material kommer förmodligen ytterligare personal att behövas för att hantera detta.

Ovanpå detta ligger PSI-lagen som säger att samtliga myndigheter och kommuner ska tillgängliggöra 
sin information digitalt och utan kostnad.

7 Skillnader
Teoretiskt finns ingen större skillnad mellan ett E-arkiv och ett pappersarkiv. Samma lagar gäller och 
samma arkivkompetens krävs. En handling definieras på samma sätt oavsett om den är i 
pappersformat eller i digital form.
Praktiskt innebär det dock en större skillnad. Eftersom samhällets kunskap om långsiktigt, digitalt 
bevarande är begränsad krävs att varje E-arkivsorganisation själv sätter sig in i problematiken och 
bygger den kompetens som krävs. Antingen i syfte att själv bygga en miljö eller för att kravställa en 
miljö som en leverantör kan erbjuda.

Ett E-arkiv kräver också mer av den levererande verksamheten. Förhoppningen är att informationen på 
sikt ska levereras till arkivet per automatik. Detta gör att informationen redan från början måste förses 
med korrekt metadata

Att informationen är helt väsentlig för varje verksamhet, offentlig såväl som privat, torde vara 
underförstått. Utan tillförlitlig information kan inget värde tillföras. I kommunerna finns också, som 
påtalat, kravet på långsiktigt bevarande.
Detta ställer i sin tur krav på tillförlitlig informationssäkerhet. En av de grundläggande faktorerna när 
man pratar informationssäkerhet är att bibehålla informationskedjan, d.v.s. ju färre avbrott i kedjan 
desto säkrare.
I dagsläget, när merparten av det som arkiveras är i pappersformat, kan man lätt se att 
informationskedjan brister.

Om man ser generellt på hur arbetsbördan i ett pappersarkiv kontra ett E-arkiv kan komma att 
utvecklas över det tid ser det ut såhär:
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Nutid 0-10 10-15 Framtid

Pappersarkiv
E-arkiv
Total

Från nationellt håll finns också ett starkt 
Sedan 2010 finns också Lagen om vidarenyttjande av handlingar (PSI-lagen). 

8 E-arkivets roll 
Huruvida E-arkivet ska vara en del av varje kommuns arkivfunktion eller en egen organisation är i 
huvudsak en praktiskt fråga. Att ha en och samma arkivorganisation oavsett informationens format är 
att föredra, men då våra pappersarkiv finns i fysiska lokaler skulle detta kräva resurser som på intet 
sätt är ekonomiskt försvarbara.

Det alternativ som förespråkas är en kombination där en gemensam arkivorganisation ansvarar för 
såväl pappersarkiv som E-arkiv samtidigt som pappersarkiven fysiskt finns kvar i varje kommun. I en 
sådan organisation skulle kommunerna kunna hyra in en arkivarie på regelbunden basis för att vårda 
pappersarkivet samtidigt som det långsiktiga digitala bevarandet skulle bevaras. Konsekvensen av en 
sådan lösning skulle vara att kommunerna måste utse en ansvarig på plats i kommunen som hanterar 
förfrågningar under de tidpunkter arkivarien inte finns på plats. 

Den stora anledningen till att en gemensam (e-)arkivsorganisation är att föredra är den 
specialistkompetens som efterfrågas för att förvalta ett E-arkiv. En ensam kommun skulle få svårighet 
att bemanna och bekosta en sådan organisation.

Kostnaden är den andra stora anledningen till samverkan. Förutom kostnad för kompetens tillkommer 
kostnader för IT-system samt förvaltning av dessa. Beroende på hur man väljer att finansiera 
leveranser till E-arkivet tillkommer även denna kostnad.

Page 135 of 259



Rapport Diarienr

KFN 2013.0096
Författare

Angelica Jacobo
Förstudie E-arkiv Version

1.0
Sida

10

E-arkiv

9 Organisation
I en kommande (E-)arkivsorganisation är det kompetenserna som är det avgörande. 
Dessa kompetenser bör samtliga inom organisationen besitta:

1. Övergripande kunskaper kring arkivlagen, dokuments autencitet och dylikt 
2. Övergripande kunskap om långsiktigt bevarande av digital information. 
3. Övergripande informationssäkerhetskompetens. 
4. Övergripande teknisk förståelse för överföring av information mellan system
5. Övergripande förståelse för kommuners verksamhet

Dessutom bör några/någon i organisationen eller i nära samarbete med organisationen ha mer 
djupgående kunskaper inom ovanstående områden.
Antingen så djupgående att man själv kan bygga/förvalta/supporta de lösningar som behövs eller så 
pass djupa att man kan upphandla/förhandla och kravställa den kompetens som köps in.
 
För att organisationen ska fungera på ett smidigt sätt krävs också en uttalad ledare för verksamheten. 
Detta kan vara en förvaltningsledare/projektledare som leder såväl organisation som de projekt som 
organisationen ska hantera.

Framhävas bör naturligtvis att en eller flera av dessa roller kan innehas av en och samma person.

Som beskrivits ovan kan det vara svårt för en enskild kommun att bygga samt bekosta en organisation 
med dessa kompetenser. Där är samverkan en bra lösning på problemet.

10 (E-)arkivsorganisationens ansvar och arbetssätt
En E-arkivsorganisations främsta uppgifter är att:

 Garantera det långsiktiga bevarandet av den digitala informationen. Detta görs genom att välja 
system och digitala miljöer som är beprövade och standardiserade för att hantera detta. 

 Garantera informationens autenticitet, att dess kontext finns dokumenterad och bevarad samt 
att informationen inte har eller kan förändras.

 Garantera att den bevarade informationen görs tillgänglig på ett lättillgängligt och förståbart 
sätt vid behov eller via ett publikt gränssnitt

 Hantera inkommande förfrågningar till E-arkivet

 Driva leveransprojekt, från fördjupad informationsvärdering till godkänd levererad information 
till E-arkivet.

 Råd och stöd till verksamheten gällande arkivering och hantering av digital information. Detta 
kan gälla allt från kravställning vid upphandling av nya verksamhetssystem till val av metadata 
på enskilda dokument.

Man kan också välja att erbjuda kommunerna hjälp med pappersarkiven. Ett sådant tillval skulle kunna 
innefatta:

 Råd och stöd till verksamheterna gällande hantering och mellanarkivering av information i hela 
kedjan
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 Tillsyn av verksamheternas arkiveringslösningar

 Vård av kommunernas pappersarkiv, d.v.s. vårda den befintliga informationen samt hantera 
såväl inkommande leveranser till arkivet som förfrågningar

Detta skulle ge mindre kommuner möjlighet att till en mindre kostnad säkerställa sin arkivvård.

Kommuner med en anställd arkivarie kan välja att inte lägga till denna tjänst och jobba vidare med 
sina pappersarkiv som vanligt.

11 Nyttor
De nyttor som identifierats är främst:

Bevarande
Som läget ser ut idag kan vi inte garantera det långsiktiga bevarandet. Därför blir detta den främsta 
nyttan med ett E-arkiv, att vi med rätt verktyg, organisation och strategi kan garantera att den 
information som skapas digitalt idag även kommer att finnas tillgänglig för all framtid.

Tillgänglighet
Idag kan vi hitta i stort sett vilken information vi vill på internet. Vid alla tidpunkter på dygnet och var vi 
än befinner oss.
Vi inte bara kan, vi förväntar oss att informationen ska finnas tillgänglig, och det enda sättet för 
kommunen att möta denna förväntan är att bevara informationen digitalt. Med andra ord, ett E-arkiv 
är en förutsättning för att kunna bygga ett framtida 24-timmarssamhälle.

Men ökad tillgänglighet handlar inte bara om att möta medborgarens behov av snabb information, det 
handlar lika mycket om att tillgängliggöra säker och tillförlitlig information till våra anställda. Både 
inom verksamheterna och på arkivet. När informationen finns bevarad på en och samma plattform och 
i ett begränsat antal format skapas förutsättningar för sökningar och sammanställningar som idag inte 
är möjliga. 

Detta är dessutom bara en bråkdel av vad E-arkivet kan ge i framtiden, vi kan idag inte föreställa oss 
vilka möjligheter som kommer att finnas i framtiden. Vad som blir mer och mer tydligt är dock att 
information i alla dess former kommer att ha en stor betydelse och värderas högt.

Effektivitet
Ökad effektivitet är en logisk följd av de två ovanstående. När vi vet att vi har verktyg för att säkra 
bevarandet kan vi fokusera vårt kunnande åt andra håll. Våra verksamheter kan fokusera på sina 
kärnverksamheter samtidigt som man lätt hittar den information man behöver när man behöver den. 
Våra arkivarier kan fokusera på att ge råd och stöd till de verksamheter de har tillsyn över. De får 
dessutom möjlighet att söka information och att sammanställa den på ett mer effektivt sätt. Något 
som idag kan ta dem flera dagar.
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2 Viktiga aspekter
Vid ett framtida införande av e-arkiv finns det ett antal viktiga aspekter att ta hänsyn till. Såväl juridiska 
som organisatoriska. De flesta av dessa aspekter förstår vi ännu inte men de vi hittills kommit fram till 
är dessa:
 

1 PUL, personuppgiftslagen
Om en e-arkivsorganisation etableras i samverkan med ett flertal andra kommuner kommer det att 
ställas krav på tydliga ansvarsgränser för personuppgifter. Det kommer att bli viktigt att klargöra vem 
som äger ansvaret för att personuppgifterna hanteras korrekt i systemet. Om systemet ska delas med 
andra kommuner kan PUL kräva att systemets användare begränsas från att ha tillgång till den 
information som innefattas av personuppgifter.
PUL hindrar inte på något sätt kommunerna från att dela system men man måste ta hänsyn till och 
vidta åtgärder för att förhindra felaktig hantering.
 

2 Signaturer
Även om vi anser att pappershantering är det enda sättet att säkerställa bevarandet av allmänna 
handlingar använder vi inskannade handlingar i vårt dagliga arbete. Detta för att underlätta såväl 
tillgänglighet som effektivitet. Detta har man i många kommuner valt att hantera genom att behandla 
pappershandlingen som original och den inskannade handlingen som kopia. 
Detta förhållningssätt kan man inte använda sig av vid e-arkivering då det inte kommer att finnas 
någon pappershandling. Detta kan ställa till problem om handlingen kräver någon form av signatur.
Om handlingen skapas i ett verksamhetssystem med personlig inloggning kan inloggningen ses som 
garanten, d.v.s. signaturen, för handlingens riktighet. 
Om handlingen däremot upprättats i pappersformat med en signatur blir det mer problematiskt. 
Frågan man juridiskt måste ställa sig är huruvida en inskannad signatur är att betrakta som giltig? Och 
på vilka handlingar anser vi att en juridiskt riktig signatur är såpass viktig att det kan ställa till problem 
om vi enbart bevarar den i inskannat format?
Även digitala signaturer skapar frågeställningar. En digital signatur kräver 
speciell programvara för såväl producent som mottagare och kan därför bli svår att 
hantera. 

3 Här och nu (Nulägesanalys)

1 Status kommunarkiven

Kommun Verksamhet Dokument- 
(Informations)-
hanteringsplan
(Reviderad (år))

Intervall 
revidering

Statistik
Antal 
leveranser 
(/år)

Digital information i kommunarkivet Övrig info

Laxå N/A Ja, hemsidan. Format och plats okänt.
Kommunstyrelsen:
Arbetsmarknadspolitiska program Finns (2010) -
Bostadsanpassning Finns (2002) -
Budget- och skuldrådgivning Finns (2002) -
Datadokument Finns (2002) -
Personal- och löneservice Finns (2002) -
Projekt Finns (2002) -
Lotterier Finns (2002) -
Kassa och ekonomi Finns (2002) -
Konsumentrådgivning Finns (2002) -
Socialtjänsten Finns (2002) -
Överförmyndarverksamheten Finns (2005) -
Barn- och utbildningsnämnden Finns (2005) -
Sydnärkes miljönämnd Finns (2011) -
Övriga Enligt 

samrådsgruppens 
gallringsråd. Beslutat 
2003-08-26

-

       
Karlskoga 100 IN

400-450 UT
Nej

Valnämnd Finns (2014) 1 år
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Revision Finns (2014) 1 år
Barn- och utbildningsnämnden Finns (2014) 1 år
Folkhälsonämnden Finns (2014) 1 år
Gymnasienämnden Finns (2014) 1 år
Kultur- och föreningsnämnden Finns (2015) 1 år
Samhällsbyggnadsnämnden Finns (2015) 1 år
Myndighetsnämnden Finns (2015) 1 år
Socialnämnden Finns (2015) 1 år
Kommunstyrelsen Finns (2013) 1 år

       
Hallsberg 200 UT Socialförvaltningen har levererat XML filer 

från Procapita, men även i papper.
Elevhälsan har digitala akter i PMO, de 
levererar inte pappersakter till arkivet.
Ekonomiavdelningen drar inte ut bokslut ur 
ekonomi systemet utan gör en PDF, och lägger 
den på hemkatalog.

Hallsberg har tagit en för verksamhetsoberoende 
information, den tas i KS och gäller för samtliga nämnder. 
Detta gäller information/handlingar som finns i de flesta 
verksamheter t.ex. följesedlar, ledighetsansökningar, 
cookiefiler samt sociala medier, då får man samma 
gallringsbeslut/bevarande.

Samtliga Finns (2014-2015) 1 år
       

Askersund N/A Nej
Samtliga utom nedan Finns (2008-2013) -
SOC Finns delvis -
Näringsliv Finns ej -

       
Kumla N/A Ritningar ur Comprima

Samtliga Finns (2004-2014) -
       
Lekeberg N/A Nej I Lekeberg har man beslutat att gallra samtliga 

pappershandlingar för att istället bevara dem i PDF-format 
i sitt dokument- och ärendehanteringssystem Platina. 

KS Finns (2013) -
VON Finns (2013) -
KUB Finns (2013) -

 Övriga Finns ej -    

2 Systeminventering
Under förstudien har en systeminventering genomförts i de deltagande kommunerna. 
Systeminventeringens syfte har varit att bedöma hur många system som finns i varje kommun, hur 
många av dessa som är gemensamma samt vilka som kommer att bytas ut under de närmsta åren.
Dessa faktorer har betydelse vid prioritering av leveransprojekt (se rubrik Leveranser nedan). 

Askersund Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg
28 51 106 47 34 16

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns 152 system totalt i våra kommuner. Hur många av dessa 
som innehåller information som ska bevaras samt i vilken ordning de ska prioriteras samt 
tillgängliggöras är i dagsläget svårt att säga. Dock är systeminventeringen en bra utgångspunkt för en 
kommande informationsvärdering. Informationsvärderingen kommer i sin tur att vara ett värdefullt 
beslutsunderlag inför kommande beslut.

Vid kommande prioriteringsbeslut kommer det också att bli viktigt att veta vilka system som finns i 
flera av kommunerna. Tittar vi på våra 6 kommuner ser det ut enligt nedan:

System Askersund Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Totalsumma
Procapita x x x x x x 6
Site vision  x x x x 4
Platina x x x x 4
Novaschem x x x x 4
Ecos x x x x 4
Aditro PersonecP x x x x 4
PMO x x x x 4
EDP Future  x x x x 4
WinLAS  x x x x 4
Tekis x x x x 4

Tabellen visar att ett flertal av våra informationstunga system finns i fler än en kommun. Det tydligaste 
exemplet är Procapita som finns i alla kommuner. Dock krävs det en mer detaljerad informations-
värdering för att helt säkert kunna säga att en samordning mellan dessa system skulle ge 
synergieffekter vid ett kommande leveransprojekt. 
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3 Processgenomgång
Som en del av förstudien har en processgenomgång genomförts i kommunerna. Processgenomgången 
har fokuserat på processen Medborgarförslag och har genomförts med fokus på 
informationshanteringen.
Med detta fokus ser medborgarförslagsprocessen generellt sett likadan ut i samtliga kommuner. 
Förslaget inkommer i digital form eller digitaliseras vid inkommandet. Därefter registreras förslaget i 
kommunens dokument- och ärendehanteringssystem där även informationen lagras 
digitalt. Informationen lagras digitalt i dokument- och ärendehanteringssystemet även om ärendet 
skickas till olika instanser. Det är alltså viktigt att komma ihåg lagringsytan för originaldokumentet alltid 
är densamma även om informationen läses i olika läsare, såsom e-mailprogram i datorn, på surfplattan 
eller i telefonen. 
Innan medborgarförslaget levereras till arkivmyndigheten, kommunarkivet, ses dokument- och 
ärendehanteringssystemet som arkiveringsyta. I stort sett samtliga av dagens dokument- och 
ärendehanteringssystem klarar av att arkivera information på ett lagenligt sätt under den relativt korta 
period som informationen lagras där. Dock är det inte ett alternativ att på lång sikt arkivera 
informationen i ett verksamhetssystem då dessa saknar funktionalitet för att kunna utföra arkivvård på 
ett lagenligt sätt. Dessutom är dessa system inte heller anpassade för att kunna garantera det 
långsiktiga bevarandet.
Samma sak gäller den arkiveringsfunktionalitet som exempelvis PMO erbjuder. Denna typ av 
arkiveringsfunktionalitet är att betrakta som mellanarkivering och kan inte leva upp till kravet om 
långsiktigt bevarande.

4 Omvärld

1 Den digitala agendan
I It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige slår regeringen fast det övergripande målet 
”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”
Vidare slår man i den digitala agendan fast att:
”Öppenheten i offentliga beslutsprocesser,
handläggningen av ärenden och tillgängligheten
till offentlig information bör öka” 
samt
”Offentlig information och e-tjänster är
samhällsgemensamma resurser som kan
användas av andra aktörer och därigenom
bidra till samhällets tillväxt. Genom att
förbättra förutsättningarna så att företag
och ideella organisationer på ett enkelt
sätt kan använda informationen och
tjänsterna för utveckling av egna tjänster
kan dessa tjänster komplettera förvaltningens
utbud av tjänster och tillgodose
de olika behov som finns i samhället.”

En av förutsättningarna för att möta dessa båda är att införa ett E-arkiv.

2 Riksarkivet
Riksarkivet har en aktiv roll i arbetet med e-arkiv på det nationella planet. Framförallt leder man 
arbetet med att ta fram nya standarder inom området. Standarder som blivit uppmärksammade inte 
bara i Sverige utan också internationellt. Det handlar om standarder för att överföra information från 
ett system till ett annat och man har fram till dags dato arbetat fram standarder för ”Paketstruktur för 
arkiv” och man arbetar just nu med standarder för ”Personalsystem”, ”Ärendehantering” och 
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”Arkivredovisning”. Dessa standarder har fått namnet FörvaltningsGemensamma Specifikationer, 
FGS:er. I det fortsatta arbetet är det av största vikt att följa Riksarkivets arbete med FGS:erna då dessa 
är centrala i ett kommande e-arkiv. 
Dessutom har SKL nyligen i en framställan till regeringen föreslagit att Riksarkivet ska få ett utökat och 
stärkt uppdrag genom att:

•    Ta en ledande roll i utvecklingen av en hållbar digital informationshantering i offentlig sektor.
•    Öka takten i utveckling och förvaltning av förvaltningsgemensamma specifikationer.
•    Inleda ett nationellt samarbete med landets arkivmyndigheter för gemensam kompetensutveckling 
och ökad regional samordning

3 SKL
Från SKL:s sida driver man frågan om E-arkiv hårt. Dels har man skrivit den framställan till regeringen 
som beskrivs ovan, dels har man fram till årsskiftet 2015/2016 anställt en person med ansvar att 
samordna de nationella initiativ som just nu tagits.
Framförallt har man bidragit genom att upphandla ett ramavtal för e-arkivssystem som de flesta av 
Sveriges kommuner har möjlighet att avropa från. I kravspecifikationen har man bland annat definierat 
de krav på bevarande, tillgängliggörande och integritet som utgör ett e-arkivsystem.
Dessutom ställs krav på att systemet ska klara av att hantera såväl befintliga som kommande FGS:er.

SKL satsar stora resurser på att förenkla upphandlingsarbetet för kommunerna och i början av 2015 
följde de upp sitt arbete i en större enkät. Denna enkät sammanställdes under 2015 och resultatet 
visade bland annat att drygt 20% av de organisationer som besvarade enkäten kommer att avropa ett 
e-arkivssystem från ramavtalet senast år 2016. Resultatet bröts sedan ner utifrån invånarantal.

Då andelen ”Vet ej”-svar är såpass hög i de mindre organisationerna utgör dessa inte ett bra statistiskt 
underlag men det man tydligt kan se är att osäkerheten ökar ju färre invånare organisationen har. 
Anmärkningsvärt är dock att 39% av de största organisationerna svarar Nej på frågan. Det innebär att 
dessa organisationer aktivt har valt att inte avropa från SKL:s avtal senast 2016. Huruvida de istället 
valt att genomföra en egen upphandling eller att avvakta framgår inte.
Anmärkningsvärt är också att det procentuellt sett att de flesta avropen kommer att ske inom 
organisationer med 20 000-99 999 invånare.
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4 Knytgruppen
Knytgruppen är en löst sammansatt gruppering som bygger på frivilligt deltagande. Sammankallande är 
SKL:s samordnare och alla som inom kommun eller myndighet på något sätt jobbar med e-arkiv är 
välkomna att delta. 
I Knytgruppen delas erfarenheter mellan deltagarna öppet och generöst och man samordnar också ett 
antal olika aktiviteter på nationell nivå. Bland annat genomförs en systeminventering gällande 
journalsystem som sedermera kan användas i det vidare arbetet med e-arkiv och kommande 
leveranser till detta.
Att aktivt följa och delta i Knytgruppens arbete kommer att bli viktigt i det kommande e-arkivsarbetet.

5 Sydarkivera
De e-arkivsprojekt som just nu pågår innefattar såväl enstaka kommuner som ett flertal kommuner i 
samverkan.
Trots detta har endast 1 formellt samarbete registrerats i Sverige. Kommunförbundet Sydarkivera 
bildades i januari 2015 och har i dagsläget 10 kommunmedlemmar och en region. Sydarkivera har dock 
som mål att utöka sina medlemmar. Sydarkivera bygger såväl organisation som framtida teknisk 
lösning oerhört grundligt och man är idag ledande inom E-arkivsområdet i Sverige. Sydarkivera 
kommer på sikt att erbjuda sina medlemmar tillgång till en säker miljö för bevarande av digital 
information. Redan nu ger man dock medlemmarna möjlighet till råd och stöd gällande pappersarkiv. 
Man erbjuder sina medlemmar utbildningar inom området och man utövar tillsyn. Vidare har man 
arbetat fram ett gemensamt system för arkivklassificering samt mallar för hur verksamheternas 
dokument- och informationshanteringsplaner kan se ut.
Sydarkivera har sin verksamhet placerad i Växjö men man planerar att etablera lokalkontor ute hos 
sina medlemmar för att minska avståndet.
I dagsläget har man 5 heltidsanställda hos Sydarkivera och ytterligare 2 tjänster finns utlysta. 

Politiskt styrs Sydarkivera med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. I fullmäktige är varje medlem 
representerad med en ledamot och en ersättare. 
I styrelsen sitter 7 ledamöter med ersättare.
Politikerna har också valt att dela upp posterna mellan sig som så att i fullmäktige sitter de största 
medlemmarnas representanter på de högsta posterna medan de högsta posterna i styrelsen innehas 
av de minsta kommunernas representanter.
Vidare har förbundet nått sådan dignitet att ett flertal av posterna innehas av respektive kommuns 
kommunalråd.

6 Övrigt
Naturligtvis pågår ett flertal andra projekt inom området runt om i landet. Generellt kan sägas att de 
stora kommunerna väljer att samverka med andra (stora) kommuner i kravställning och erfarenhets-
utbyte medan man väljer att äga och driva e-arkivet enskilt.

5 Leveranser till E-arkivet
En av de stora utmaningarna med ett E-arkiv kommer att bli leveransen av digital information från 
verksamhetssystem till E-arkiv. Speciellt utmanande kommer det att bli med uttag av information från 
äldre system. 
Utmaningen ligger i att strukturen i verksamhetssystemen ser helt olik ut den i e-arkivsystemet. 
Dessutom måste informationen i verksamhetssystemen paketeras om för att kunna läggas in i e-
arkivsystemet. Det är här som FGS:erna kommer in och har stor betydelse. FGS:erna talar om dels i 
vilket format informationen ska vara i samt hur den ska paketeras. Nya, stora verksamhetssystem 
innefattar den typen av funktionalitet från start men det kan vara mycket svårt att tömma och 
paketera information från äldre system.
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1 Systemvärdering
Varje system måste därför utvärderas utifrån de förutsättningar som finns. Kostnaden för digitalt uttag 
och paketering måste vägas mot de nyttor man får av att tillgängliggöra och bevara den aktuella 
informationen. I vissa fall kan resultatet bli att kostnaden relativt nyttan blir alltför stor för ett specifikt 
system. I dessa fall kan beslutet bli att informationen skrivs ut på papper för att istället arkiveras i 
pappersarkivet.
På sikt kommer dock all information att kunna överföras och bevaras digitalt.

2 Leveransprojekt
I de fall där man bedömer att nyttan av digitalt bevarande och tillgängliggörande av informationen är 
högre än kostnaden påbörjar man ett leveransprojekt.
I ett leveransprojekt krävs en mängd olika kompetenser. Från e-arkivsorganisationen bidrar man med 
kompetens kring projektledning, långsiktigt bevarande, informationssäkerhet och överföring av 
information mellan system.
Verksamheten bidrar med kunskap om den egna verksamhetens processer samt detaljkunskaper kring 
informationen. 
Det är viktigt att verksamheten inser att man under en kortare period (~6 månader) måste bidra med 
önskad kompetens och att arbetsbelastningen under denna period kommer att öka.
E-arkivsorganisationen måste vara bemannad för att kontinuerligt kunna genomföra leveransprojekt 
eftersom leveransprojekten kommer att både följa efter och överlappa varandra. Man räknar med att 
en organisation bör klara av ca 3 leveransprojekt/år. Detta är förstås beroende av ett antal olika 
variabler, bland annat informationsmängden i systemet, utökade säkerhetskrav (ex. sekretess) samt 
hur viktig informationens autencitet är. Exempelvis måste man under informationsvärderingen ta 
ställning till huruvida broschyrers färgsammansättning måste bevaras i exakt original eller om det 
viktigaste är att bevara informationen. Ju noggrannare bevarandekraven är, desto längre och dyrare 
projekt.
Generellt sett kan man säga att ett leveransprojekt består av dessa faser:

3 Enstaka leveranser
I e-arkivsammanhang skiljer man på enstaka och kontinuerliga leveranser. Enstaka leveranser sker vid 
avställning och/eller byte av verksamhetssystem då man tömmer det gamla systemet och levererar 
informationen till e-arkivet. 
I dessa fall är det viktigast att tänka på att överföringen sker så säkert som möjligt med minsta möjliga 
informationsförlust.
Då det är en leverans som enbart ska ske vid ett enda tillfälle är användarvänligheten inte av så stor 
betydelse och man behöver därför heller inte lägga så mycket tid eller pengar på detta.
Enstaka leveranser kommer dock främst att ske från äldre system varför fokus istället kommer att vara 
på uttag och paketering av informationen.
Dessutom måste verksamheten lägga en del tid på att testa och kontrollera den överförda 
informationen så att inga oönskade förluster eller förändringar skett.

4 Kontinuerliga leveranser
Kontinuerliga leveranser sker regelbundet från ett och samma verksamhetssystem till e-arkivet. Det är 
oftast från ett informationstungt system, exempelvis ett dokument- och ärendehanteringssystem. I ett 
första skede i ett sådant projekt måste man förstås fokusera på att ta ut och paketera informationen 
för att kunna leverera den till e-arkivet. Sedan bygger man en lösning med fokus på användarvänlighet 
så att användaren själv kan utföra uttag, paketering och överföring genom ett fåtal enkla steg.
Ett sådant projekt blir förstås mer kostsamt men nyttan som uppkommer då arkivering av 
informationen enkelt kan överföras till e-arkivet kan förhoppningsvis räknas hem relativt snabbt.
Enkelheten bygger på att man gör ett gediget arbete då man utreder hur informationen kan tas ut och 
paketeras om så att detta kan göras ”i bakgrunden” av systemet eller ett annat system.
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I större, nya system tror man att denna typ av funktionalitet kommer att finnas med direkt vid inköp, 
antingen i ett grundpaket eller som option. Det är viktigt att redan vid upphandling av nya 
verksamhetssystem utreda om den typen av krav är relevanta att ställa.

5 System för leveranser
Idag finns det på marknaden ett antal olika standardsystem som är behjälpliga vid leveranser. Dessa 
system har olika fokusområden så det är viktigt att man vid varje enskilt leveransprojekt utreder var 
man behöver stöd från ett system. Vid ett sådant arbete är det viktigt att man har goda kunskaper om 
de olika systemen och var i processen de kan vara till hjälp. Det är viktigt att komma ihåg att man trots 
hjälp från ett system måste lägga både tid och pengar i leveransprojekten. 

6 Finansiering
Om man tittar nationellt finns det olika lösningar på hur man kan lösa finansieringsfrågan gällande 
leveransprojekten. Arkivlagen säger tydligt att verksamheten ansvarar för informationen tills den når 
arkivmyndigheten, d.v.s. fram tills den levererats till arkivet. Med det utgångsläget borde varje 
leveransprojekt bekostas helt av verksamheten med det givet att arkivet ställer tydliga krav på hur 
informationen ska vara förpackad vid ankomsten.
Man kan också se arkivfrågan som så pass viktig att man bortser från myndighetsgränser för att 
säkerställa det som är relevant, d.v.s. att informationen når arkivet och på så sätt kan bevaras på ett 
riktigt sätt. Med detta synsätt kan leveransen finansieras på ett annat sätt. Till exempel genom att 
verksamheten och e-arkivsorganisationen delar på kostnaden enligt en utarbetad modell.
Man kan också se en lösning där leveransprojekten ingår som en del av avgiften till en gemensam 
organisation, exempelvis till en nämnd eller ett förbund.

6 Alternativ för samverkan

Hur kan vi då hitta det bästa sättet att samverka kring denna fråga? 
Först och främst finns ett antal frågor att ta ställning till: 

1. Vilka ska vi samverka med?
2. I vilken formell form ska vi samverka?
3. Hur ska samverkansformen finansieras?

1 Vilka ska vi samverka med?
Det naturliga är förstås ett fortsatt samarbete med de kommuner som redan nu ingår i förstudien. Det 
finns dock inget som hindrar att vi överväger samverkan även med de andra kommunerna i länet, eller 
för den del med fler kommuner i Mellansverige.
Fördelen med att vara fler kommuner är, förutom kostnadsfördelningen, att det blir lättare att 
rekrytera kompetens.

Ett annat alternativ är att söka oss till någon av de samverkansalternativ som redan finns etablerade. 
Dessvärre är dessa inte så många då de stora kommunerna valt att bygga egna E-arkivsorganisationer. 
Dock finns i södra Sverige kommunalförbundet Sydarkivera, vilket beskrivits ovan. 

2 I vilken formell form ska vi samverka?
Kommunernas formella möjligheter till samarbete har utretts ett flertal gånger varför detta inte gjorts 
inom ramen för denna förstudie
Däremot har frågan diskuterats med andra kommuner med utgångspunkt i E-arkiv.
Dessa diskussioner har tydligt visat att man i E-arkivsfrågan antingen valt ett löst samarbete eller att 
man gått ihop och skapat ett förbund.
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I några större svenska kommuner har man valt att samarbeta med kravställning och andra 
rutinbeskrivningar samtidigt som man byggt en egen organisation kring E-arkivet och upphandlat ett 
eget system.

Önskas ett mer formellt samarbete är förbund att föredra eftersom kommunerna i ett förbund får 
samma möjlighet till medbestämmande oavsett kommunstorlek. Ingen kommun behöver heller dra ett 
tyngre lass än de andra och ingen kommun riskerar att känna sig överkörd.

3 Hur ska samverkansformen finansieras?
Den enklaste finansieringsformen är naturligtvis att budgeterad kostnad för organisationen fördelas ut 
per kommun baserad på invånarantal. Detta lämpar sig bäst vid lösa och tidsbegränsade samarbeten.

I mer formella och långsiktiga samarbetsformer finns det skäl att överväga andra finansierings-
modeller. Ju mer detaljerad finansieringsmodell desto rättvisare fördelning.

På Sydarkivera har man valt att låta medlemmarna betala en ingångsavgift på 4kr/invånare samt en 
årsavgift som också den är baserad på invånarantal. Detta ger tillgång till ett fördefinierat baspaket. Vill 
man lägga till ytterligare tilläggstjänster gör man det till fasta tilläggskostnader. Det finns ytterligare 
alternativ att köpa tjänster från Sydarkivera vilket då sker till självkostnadspris.

I Stockholms Stad har man till exempel valt att låta verksamheterna köpa projektledning i t.ex. 
leveransprojekt.

Det är också viktigt att specificera vad som ska ingå i finansieringsmodellen. Generellt sett ska dessa 
delar finansieras:

 Organisation 
 Investeringar, såväl initiala som löpande
 Löpande drift 
 Införandeprojekt 
 Integrationer mot andra system 
 Konsultkostnader, t ex vid uttag ur befintliga system. 
 Användarutbildning 
 Teknisk drift 
 Licenser 
 Support- och uppgraderingsavtal 
 Backuphantering 
 Avveckling = migrering/konvertering till nytt system
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7 Vad händer nu?

Projektet ser att ett införande av E-arkiv bör ske så fort som möjligt med hänsyn till tillgängliga 
resurser, SKL:s ramavtal och kommunernas nuvarande status.
Med detta i åtanke föreslår vi följande aktiviteter och tidsplan:

Strategiskt

Samarbetspartner
Samarbetsform
Finansiering

Finansiering Prioritering Prioritering

Operativt

Kompetenshöjning
- Arkiv
- IT
- Upphandling

Omvärldsbevakning
Ny 
klassificeringsstruktur

Upphandling
Avrop
Implementering
Rutiner/
Styrdokument
Informations-
värdering

Leveransprojekt
i samarbete 
mellan E-arkivs-
organisation 
och förvaltning

Leveransprojekt
i samarbete 
mellan E-arkivs-
organisation 
och förvaltning

Finansiellt

Samordning
Kurser
Konferenser
Studiebesök

Samordning
Kompetens
Inköp system

Organisation
Leveranser

Organisation
Leveranser

2016 2017 2018 2019-2025

1 Införandeprojekt
Under 2016 bör ett införandeprojekt påbörjas. Införandeprojektet beräknas pågå under 2016-2017, 
primärt i samverkan mellan de kommuner som idag samarbetar inom området. 

1 Projektorganisation
Projektgruppen bör representeras av en person från varje kommun. Personen bör ha god arkivkunskap 
och/eller god kunskap om kommunens dokument- och ärendehantering.
Projektgruppens medlemmar bör kunna avsätta tid till projektmöten samt kompetenshöjning såsom 
egen inlärning, konferensbesök, kursbesök, studiebesök och liknande. Den egna inlärningen kan bestå 
av såväl inläsning av material som praktiska övningar i olika IT-verktyg. Dessutom finns det vinster i att 
tidigt involvera en person med generell IT-kunskap. 

Styrgruppen bör, liksom under förstudien, bestå av beslutsfattare för arkivmyndigheten i respektive 
kommun. Dessutom finns det vinster i att tidigt involvera en IT-resurs med beslutsbefogenhet i 
styrgruppen, förslagsvis IT-chef, IT-strateg eller E-förvaltningsledare. IT-resursen bör inneha goda 
kunskaper i informationssäkerhet.
Styrgruppens arbete ska bestå av att styra och följa upp projektgruppens arbete, tillse att efterfrågade 
resurser frigörs samt besluta om budget.

Projektledning/samordning av aktiviteter bör utföras av en person som fås möjlighet att ägna en del 
av sin arbetstid till detta. Personen bör vara eller ha potential att snabbt bli insatt i e-arkivsfrågan. 
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Arbetsuppgifterna går ut på att hitta samt samordna utbildningsaktiviteter, omvärldsbevaka samt 
presentera projektets resultat.
Dessutom bör personen ha goda samordningsegenskaper och förmåga att knyta kontakter såväl inom 
som utanför kommunen. Personen bör även ha förmåga att vid behov presentera projektet inför såväl 
kommunledning som politik.

Referensgrupper ska tillsättas senast vid pilot-/leveransprojekt och vara specifika för varje delprojekt. 
Systemförvaltare för de aktuella systemen i varje projekt bör finnas representerade liksom 
representanter från såväl verksamhet som IT. 
Referensgruppens medlemmar ska ha förmåga att självständigt driva e-arkivsfrågan inom respektive 
område samt ha förmåga att förstå e-arkivets innebörd samt dess konsekvenser inom området. Vidare 
ska referensgruppens medlemmar ges möjlighet att ägna en del av sin arbetstid till detta då ett pilot-/ 
leveransprojekt kommer att innebära stor arbetsbelastning.

2 Tidsplan
Införandeprojektet beräknas pågå under 2016-2017. Under 2016 bör fokus ligga på att öka 
kompetensnivån för samtliga inblandade i projektet i syfta att bygga så pass hög kompetens att man 
under 2017 kan avropa ett system för e-arkivering från SKL:s ramavtal. 

3 Aktiviteter – strategisk nivå

1 Samarbetsform
På strategisk nivå bör fokus ligga på att hitta, besluta om och initiera lämplig samarbetsform. Vilka 
samarbetsformer som är aktuella för en e-arkivsorganisation samt dess konsekvenser finns beskrivna 
ovan.
Samarbetsformen bör vara beslutad under 2016 för att kunna initieras och byggas upp under 2017. 
Samarbetsformen ska vara beslutad när avrop sker för att säkerställa korrekt juridiskt avtal. När e-
arkivssystemet implementeras i slutet av 2017/början av 2018 bör samarbetsformen vara etablerad 
och bemannad. Detta för att organisationen tidigt ska känna ägarskap och snabbt kunna förvalta det 
implementerade systemet. Det är också viktigt att organisationen vet vad som förväntas av dem så att 
de snabbt kan utföra sina arbetsuppgifter.

Ett av alternativen är också att ansöka om medlemskap i en annan organisation. Där är just nu 
Sydarkivera det enda alternativet.

2 Samarbetspartner
På strategisk nivå bör man också besluta sig för vilka man vill samarbeta med. Alternativen ligger från 
att en kommun väljer att fortsätta på egen hand till att kontakt tas med kommuner och regioner i såväl 
det egna länet som i angränsande län. I ett initialt skede finns det en poäng med att samarbeta med 
kommuner inom ett hanterbart geografiskt avstånd. Detta för att förenkla i uppstartsskedet.
Inom ramen för denna aktivitet bör man också besluta sig för om möjligheten att bjuda in ytterligare 
samarbetspartners ska finnas. Ett alternativ är att man etablerar samarbetsformen tillsammans med 
ett mindre antal samarbetspartners (5-10 st.) medan man på sikt öppnar upp för fler.

3 Finansiering
I nära anslutning till frågorna om samarbetsform och samarbetspartners dyker förstås frågan om 
finansiering upp. En del av alternativen samt dess konsekvenser finns beskrivna under rubriken 
”Finansiering” ovan. Det kan förstås finnas andra alternativ varför detta är en fråga som bör ges både 
tid och eftertanke. Klart är att frågan är viktig då resultatet kommer att påverka e-arkivsorganisationen 
på olika sätt under lång tid.
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4 Prioritering
När e-arkivssystem och organisation är implementerade går projektet in i förvaltningsfas. Under 
förvaltningsfasen kommer de strategiska besluten att främst handla om prioritering.
Utifrån olika kriterier ska beslut fattas om vilken information som ska levereras till e-arkivssystemet 
och i vilken ordning. Prioritering kan ske utifrån kriterier som medborgarnytta, kritiska 
verksamhetssystem eller störst påverkan för flest kommuner.

4 Aktiviteter – operativ nivå

1 Kompetenshöjning
För att säkerställa att upphandling, organisationsuppbyggnad och framtida leveranser sker så effektivt 
och så kvalitativt som möjligt bör samtliga medlemmar i projektet höja sin kompetens. Det är 
styrgruppens ansvar att följa upp att målen nås och samordnarens ansvar att hitta och samordna 
utbildningsinsatserna.
Tabellen visar de mål varje grupp bör nå.

Mål
Projektgrupp  OAIS

o Förståelse för OAIS
o Förmåga att förklara OAIS
o Förmåga att förstå och förklara OAIS med utgångspunkt i 

arkivlära

 Långsiktigt digitalt bevarande
o Kunskap om vilka kriterier som definierar långsiktigt digitalt 

bevarande
o Kunskap om de fil-format som garanterar långsiktigt bevarande
o Värdera IT-system utifrån dess förmåga att bevara långsiktigt

 FGS
o Förståelse för FGS:ernas funktion
o Grundläggande förståelse för hur FGS:erna är uppbyggda

 Juridik
o Grundläggande förståelse för hur lagar påverkar det långsiktiga 

digitala bevarandet. 

 Leveransprojekt
o Förståelse för hur ett leveransprojekt är strukturerat och vilka 

aktiviteter som ingår
o Grundläggande förståelse för hur information migreras mellan 

två olika system

 Arkivkunskap
o Mycket god arkivkunskap
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Referensgrupp
generellt

 OAIS
o Grundläggande förståelse för OAIS

 Långsiktigt digitalt bevarande
o Grundläggande kunskap om vilka kriterier som definierar 

långsiktigt digitalt bevarande

 FGS
o Mycket grundläggande förståelse för FGS:ernas användning

 Leveransprojekt
o Grundläggande förståelse för hur ett leveransprojekt är 

strukturerat och vilka aktiviteter som ingår

 Arkivkunskap
o Förståelse för vilka krav som ställs på den egna förvaltningens 

arkiv samt kunskap om hur dessa ska uppnås

Upphandlingsenhet  OAIS
o Grundläggande förståelse för OAIS

 Långsiktigt digitalt bevarande
o Grundläggande kunskap om vilka kriterier som definierar 

långsiktigt digitalt bevarande
o Värdera IT-system utifrån dess förmåga att bevara långsiktigt

 FGS
o Mycket grundläggande förståelse för FGS:ernas användning

 Juridik
o Mycket god kunskap angående de lagar som styr upphandling 

och avropsförfarande inom offentlig sektor
o God kunskap om hur vilka avtal som förekommer inom IT-

branschen samt hur man upprättar dessa

 Arkivkunskap
o Grundläggande arkivkunskap

IT-enhet  OAIS
o Förståelse för OAIS
o Förmåga att förklara OAIS

 Långsiktigt digitalt bevarande
o Kunskap om vilka kriterier som definierar långsiktigt digitalt 

bevarande
o Kunskap om de fil-format som garanterar långsiktigt bevarande
o Värdera IT-system utifrån dess förmåga att bevara långsiktigt
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 FGS
o Förståelse för FGS:ernas funktion
o Förståelse för hur FGS:erna är uppbyggda

 Leveransprojekt
o Förståelse för hur ett leveransprojekt är strukturerat och vilka 

aktiviteter som ingår
o Förståelse för hur information migreras mellan två olika system

Styrgruppen  OAIS
o Grundläggande förståelse för OAIS

 Långsiktigt digitalt bevarande
o Grundläggande kunskap om vilka kriterier som definierar 

långsiktigt digitalt bevarande

 FGS
o Grundläggande förståelse för FGS:ernas användning

 Leveransprojekt
o Grundläggande förståelse för hur ett leveransprojekt är 

strukturerat och vilka aktiviteter som ingår

 Arkivkunskap
o Grundläggande arkivkunskap

 

2 Omvärldsbevakning
Eftersom utvecklingen på e-arkivsområdet går så snabbt är det viktigt att samordnaren eller någon i 
projektgruppen får i uppdrag att följa med i utvecklingen samt uppdatera projektgruppen om vad som 
händer inom området. 
I förekommande fall ska samordnaren föreslå ändringar i projektplan. Omvärldsbevakningen sker 
förslagsvis genom att:

 Deltaga i Knytgruppens telefonmöten. Knytgruppen har telefonmöte ca en gång per månad. 
 Följa Sydarkiveras arbete via hemsida, twitter och facebook.
 Följa Riksarkivets arbete via nyhetsbrev och hemsida. Specifikt fokus på utveckling av FGS:er 

och utbildningsinsatser
 Besöka konferenser för att ta del av erfarenheter och nyheter inom e-arkivsområdet. Förslag 

på konferenser är FALK, FAI och Arkivforum
 Upprätta personlig kontakt med andra kommuner för att följa och dela erfarenheter med 

dessa
 Samrådsgruppen

3 Klassificeringsstruktur
Att överge det allmänna arkivschemat för att istället övergå till processbaserad arkivredovisning 
underlättar det framtida arbetet med e-arkiv. Därför bör detta helst genomföras innan eller strax efter 
att en ny organisation etablerats.

Page 150 of 259



Rapport Diarienr

KFN 2013.0096
Författare

Angelica Jacobo
Förstudie E-arkiv Version

1.0
Sida

25

E-arkiv

Att övergå till processbaserad arkivredovisning kommer att kräva insatser från såväl verksamhet som 
arkivorganisation. Dessutom kommer förmodligen även dokument- och ärendehanteringssystemet att 
kräva viss anpassning.
Det är arkivorganisationen som driver frågan samt upprättar och följer upp budget.

4 Upphandling/avrop
I början av 2017 går införandeprojektet in i nästa fas, upphandling/avrop. Detta görs i nära samarbete 
med upphandlingsenheten. Eventuellt kan extern kompetens inom e-arkivsupphandling komma att 
behövas. Det viktiga är att inse att ju bättre förberedelsearbete desto större chans att vi får ett e-
arkivssystem som motsvarar våra krav och som kan användas under en längre period.
Upphandlingsarbetet ska innefatta en ordentlig kravgenomgång där SKL:s ramavtalskrav ska jämföras 
mot de krav vi ställer. Kravgenomgången ska också innefatta viktning av de krav vi kommer fram till. 
I kravarbetet är det också viktigt att få med projektarbetet, ett bra alternativ är att be leverantören 
beskriva hur denne brukar driva den här typen av projekt samt göra en tidsuppskattning. Dessutom bör 
vi definiera ett antal viktiga scenarier som ska användas under bedömningsarbetet.
Upphandlingsarbetet ska resultera i ett avrop.

5 Implementering
När avropet är gjort ska e-arkivssystemet implementeras. Implementering omfattar bland annat 
installation och uppsättning av system, utbildning av nyckelpersoner och testning. Detta görs i 
projektform och i nära samarbete med systemleverantören.
Implementeringen är tidskrävande och det kommer att behövas resurser från såväl IT som e-arkivs-
organisation.

8 Källor

Hemsidor
www.skl.se
www.sydarkivera.se
www.vastkom.se

Personliga kontakter/studiebesök
Elin Jonsson (Sydarkivera)
Magdalena Nordin (Sydarkivera)
Anki Heimonen (ITSAM)
Caspar Almalander (Eskilstuna Kommun, SKL)
Kristian Kristiansson (Nacka Kommun)

Förstudierapporter
Eskilstuna Kommun, Enköpings Kommun, Strängnäs Kommun 
Kronoberg och Blekinge
Uppsala Kommun  
Skåne Nordväst  
Kalmar Län 
Skåne Nordost 
Nacka Kommun 
Västerås Stad 

Konferenser
Arkivforum 12 mars 2015
FALK 26-28 maj 2015
FAI 20-21 oktober 2015
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Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §58

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)

Page 1 of 3Page 152 of 259



Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§58 - Införande av E-arkiv (KS 14-199)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ställde sig 2014 positiv till att medverka i projekt Förprojektering e-arkiv. Projektet 
startade i februari 2015 och har pågått ett år. Deltagande kommuner var Laxå, Hallsberg, Askersund, 
Lekeberg, Kumla och Karlskoga. En projektledare har på heltid arbetat med att genomföra en 
förstudie. 

Enligt förstudiens resultat är ett införande av e-arkiv nödvändigt för att kommunerna även i 
framtiden ska klara av att möta lagkraven på långsiktigt bevarande.
I förstudien ges ett detaljerat förlag på hur ett införande kan planeras och vilka aktiviteter som bör 
genomföras. Utgångspunkten är ett fortsatt samarbete för att kunna upphandla eller avropa ett e-
arkiv under år 2017.

Styrgruppen för förstudien är enig om att kommunerna bör gå vidare tillsammans i detta arbete och 
att steg ett är att under 2017 gemensamt upphandla ett system för e-arkiv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. Beslutar att Lekeberg kommun ska delta i införandeprojektet gällande e-arkiv. 
2. ger kommundirektören ett fortsatt uppdrag för att förbereda för upphandling e-arkiv 2017 och 
med utgångspunkt från förstudien ta fram förslag till investeringskostnad och driftskostnad av e-arkiv 
samt finansiering av projektledning under upphandlingsperioden. Inför upphandlingen ska förslag på 
hur samarbetet ska organiseras i framtiden tas fram.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - E-arkiv
 Förstudierapport e-arkiv
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KS 16-94
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Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §59

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§59 - Val av ledmöter till folkhälsoutskottet (KS 16-94)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016 om revidering av reglementet för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. Revideringen innebar bland annat att 
kommunstyrelsen ska inrätta ett folkhälsoutskott. 

Uppdraget bör enligt genomförd översyn vara 
- att planera ett strategiskt folkhälsoarbete och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska 
uppnås 
- att vara ett samordningsorgan folkhälsoarbetet i Lekebergs kommun.
- att anlägga ett helhetsperspektiv på Lekebergs kommun.

Enligt ett förslag från kommunstyrelseförvaltningen bör folkhälsoutskottet bestå av 
- Kommunstyrelsens ordförande - Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen väljer följande till ledamöter i kommunstyrelsens folkhälsoutskott. 
- Wendla Thorstensson - ordförande
- Håkan Söderman - vice ordförande
- X
- X
- X

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamöter till folkhälsoutskottet
 Översyn Folkhälsoutskottets arbete i Lekebergs kommun
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Inrättande av brottsförebyggande råd (BRÅ)

§63

KS 15-793
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Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §60

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§60 - Inrättande av brottsförebyggande råd (BRÅ) (KS 15-793)
Ärendebeskrivning
Med anledning av en översyn av kommunens folkhälsoutskott har ett förslag presenterats av 
förvaltningen att inrätta ett brottsförebyggande råd (BRÅ). Rådet föreslås bestå av följande:
- Kommunstyrelsens ordförande - Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen
- Kommundirektör
- Förvaltningschef - KUB
- Förvaltningschef - VON
- Polisen
- Representanter från socialtjänsten
- Säkerhetssamordnaren
- Kultur- och fritidschef
- Representant från folkhälsoteamet

Bakgrunden till förslaget finns i den översyn som gjorts och som bifogas ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen inrättar ett Brottsförebyggande råd med följande medlemmar:
- Kommunstyrelsens ordförande - Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen
- Kommundirektör
- Förvaltningschef - KUB
- Förvaltningschef - VON
- Polisen
- Representanter från socialtjänsten
- Säkerhetssamordnaren
- Kultur- och fritidschef
- Representant från folkhälsoteamet.

Kommunstyrelsens arbetsutsskotts behandling av ärendet

Yrkanden
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att representanter från socialtjänsten, säkerhetssamordaren, 
kultur- och fritidschefen samt representant från folkhälsoteamet endast ska bjudas in vid behov.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen inrättar ett Brottsförebyggande råd med följande medlemmar:
- Kommunstyrelsens ordförande - Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen
- Kommundirektör
- Förvaltningschef - KUB
- Förvaltningschef - VON
- Polisen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Inrätta ett Brottsförebyggande råd
 Översyn Folkhälsoutskottets arbete i Lekebergs kommun
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Tilldelningsbeslut i upphandling av fordon

§64

KS 16-64
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ed9a3e34-e083-4e10-9bf2-d9a604c729bf.xlsx

2016-03-08 12

Poängmall bilaga 2A

Kategori: Mellanklass  5dörrars bil i storleksklassen som Golf, Hyundai i30, Peugeot 308

Fyll  i  de tomma ljusblå  fälten som passar
Garantier möjlig poäng uppfylld poäng
Ingen milbegränsning 6
Minst 3 års fabriksgaranti 2
Minst 5 års fabriksgaranti 6

Leveranstid, veckor efter beställning möjlig poäng uppfylld poäng
1-2 veckor 6
3-8veckor 2
9 < 0

Utvärdering Börkrav möjlig poäng uppfylld poäng
Förarutbildning 3
Hämta lämna service 3

Totalt antal uppfyllda poäng *

* Antalet poäng X 1500 kr exkl moms
avdrages från utvärderingspriset på
Bilaga 1 A

Page 168 of 259



ed9a3e34-e083-4e10-9bf2-d9a604c729bf.xlsx

2016-03-08 22
Page 169 of 259



f908be5b-3d5f-48bd-b2c9-f8b919c7a958.xlsx

2016-03-08 13

Kravspec upphandling fordon Lekebergskommun bilaga 1A

Kategori: Mellanklass  5dörrars bil i storleksklassen som Golf, Hyundai i30, Peugeot 308

Bilmodellen skall motsvara följande krav
Motorstyrka på min 105 hk /77 Kw
Drivmedel: Diesel
Dragvikt min 1500 kg med B körkort
Miljöbil enligt 2013 år definition
Manuell Växellåda
5 dörrars kaross
Euro 6 certifierad
EuroNcap min 31,5 poäng (enl protocol 5.1)

Fabrikat, bilmodell, utrustningsnivå Pris exkl moms Rabatt % Nettopris

Extrautrustning skallkrav Pris exkl moms Rabatt % Nettopris
Eluppvärmd bakruta
Eluppvärmda och elmanövrerade sidospeglar
Eluppvärmd ratt
Extraljusramp LED  ( placering ihop med nummerplåt)
Automatisk klimatanläggning
Parkerings sensorer bak
Kurvljus i strålkastare
Konstantfarthållare
Blåtand för handsfree
Radio med Cd , USB och AUX ingång
Stöldlarm
Elektrisk motorvärmare med kupéfläkt
Totalpris bil inkl utrustning skallkrav

Totalt antal poäng från bilaga 2A x 1500 kr avdrages 
Totalpris för utvärdering av anbud

Börkrav Pris exkl moms Rabatt % Nettopris
Förarstol med höjdjustering och justerbart svankstöd
Passagerarstol med höjdjustering
Hämta / lämna service
Förarutbildning
Service och reparation 3 år 6000 mil per/mån
Service och reparation 5 år 10000 mil per/mån
Däck hotell

Tillval pris exkl moms Rabatt % Nettopris
Automatlåda
Dieseldriven värmare
Bagagerumsmatta
Dragkrok fast med elkontakt 13 pol
Vinterhjul komplett  Dubb

Härmed intygas att alla lämnade uppgifter är riktiga samt att alla krav på leverantören innehålls
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2016-03-08 23

Ort……………………………………..    Datum………………………………

………………………………………………………………………………………
underskrift

………………………………………………………………………………………..
Namnförtydligande

Företag:
Organisationsnummer:
Kontaktperson
Tel:
Hemsida:
Mail:
Adress:
postnummer/ort
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f908be5b-3d5f-48bd-b2c9-f8b919c7a958.xlsx

2016-03-08 33

Ej valbart
sätt X

bifoga text på innehåll
bifoga text på innehåll

Ej valbart
sätt X

Härmed intygas att alla lämnade uppgifter är riktiga samt att alla krav på leverantören innehålls
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3f33b7ef-01e2-45b8-aa40-02f464169e47.xlsx

2016-03-08 11

Poängmall bilaga 2B

Kategori: Plug-in hybrid  

Fyll  i  de tomma ljusblå  fälten som passar
Garantier möjlig poäng uppfylld poäng
Minst 3 års fabriksgaranti 2
Minst 5 års fabriksgaranti 6

Leveranstid, veckor efter beställning möjlig poäng uppfylld poäng
3-8veckor 6
9 < 0

Utvärdering Börkrav möjlig poäng uppfylld poäng
Förarutbildning 3
Hämta lämna service 3

Totalt antal uppfyllda poäng *

* Antalet poäng X 1500 kr exkl
moms avdrages från
utvärderingspriset på Bilaga 1 B
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b26947e3-c828-405c-ad4a-baf030f17919.xlsx

2016-03-08 13

Kravspec upphandling fordon Lekebergskommun bilaga 1B

Bilmodellen skall motsvara följande krav
Motorstyrka på min 120 hk /89 Kw
Drivmedel: Plug-in hybrid/bensin
Dragvikt min 1100 kg med B körkort
Miljöbil enligt 2013 år definition
Marfrigång 18cm
5 dörrars kaross
Euro 6 certifierad
EuroNcap min 31,5 poäng (enl protocol 5.1)

Fabrikat, bilmodell, utrustningsnivå Pris exkl moms Rabatt %

Extrautrustning skallkrav Pris exkl moms Rabatt %
Eluppvärmd bakruta
Eluppvärmda och elmanövrerade sidospeglar
Eluppvärmd ratt
Extraljusramp LED  ( placering ihop med nummerplåt)
Automatisk klimatanläggning
Parkerings sensorer bak
Konstantfarthållare
Blåtand för handsfree
Radio med Cd , USB
Stöldlarm
Elektrisk motorvärmare med kupéfläkt
Totalpris bil inkl utrustning skallkrav ( utvärderingspris)

Totalt antal poäng från bilaga 2C x 1500 kr avdrages 
Totalpris för utvärdering av anbud

Börkrav Pris exkl moms Rabatt %
Förarstol med höjdjustering 
Hämta / lämna service
Förarutbildning
Service och reparation 3 år 6000 mil per/mån
Service och reparation 5 år 10000 mil per/mån
Däck hotell

Tillval pris exkl moms Rabatt %
Bensinvärmare
Bagagerumsmatta
Dragkrok fast med elkontakt 13 pol
Vinterhjul komplett  Dubb

Härmed intygas att alla lämnade uppgifter är riktiga samt att alla krav på leverantören innehålls
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2016-03-08 23

Ort……………………………………..    Datum………………………………

………………………………………………………………………………………
underskrift
………………………………………………………………………………………..
Namnförtydligande

Företag:
Organisationsnummer:
Kontaktperson
Tel:
Hemsida:
Mail:
Adress:
postnummer/ort
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2016-03-08 33

Nettopris

Nettopris

Nettopris Ej valbart sätt X

bifoga text på innehåll
bifoga text på innehåll

Nettopris Ej valbart sätt X

Härmed intygas att alla lämnade uppgifter är riktiga samt att alla krav på leverantören innehålls
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Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §61

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§61 - Upphandling av fordon 2016 (KS 16-64)
Ärendebeskrivning
Upphandling av fordon har genomförts. Anbudsöppning skedde 29 februari 2016. Enligt praxis visas 
inte anbuden för arbetsutskott eller styrelse innan beslut är taget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela anbudgivare X.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att förfrågningsunderlag i anbudsärenden som behandlas av 
kommunstyrelsen i framtiden alltid ska beslutas av kommunstyrelsen innan de skickas ut. Kjell 
Edlund (S) yrkar bifall till Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar beslut om tilldelningsbeslut till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

2. Förfrågningsunderlag i anbudsärenden som behandlas av kommunstyrelsen ska i framtiden alltid 
beslutas av kommunstyrelsen innan de skickas ut.

Beslutsunderlag
 Förfrågningsunderlag till upphandling av fordon 2016
 Poängmall bilaga 2A till förfrågningsunderlag för upphandling av fordon
 Kravspecifikation, bilaga 1A till förfrågningsunderlag för upphandling av fordon
 Poängmall, bilaga 2B till förfrågningsunderlag för upphandling av fordon
 Kravspecifikation, 1B till förfrågningsunderlag för upphandling av fordon
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Tjänsteskrivelse 2016-03-11 1 (2)

Dnr: KS 16-64

Tilldelningsbeslut upphandling fordon 2016
   

Ärendebeskrivning
Upphandling har genomförts avseende delar av kommunens fordonsflotta (15 
fordon). Ett anbud har kommit in, anbudet uppfyller samtliga krav.
Kommunen föreslås besluta om tilldelning enligt inkommet anbud.

1 Bakgrund
Tidsperioden för nuvarande leasingperiod av fordon gick ut 2015 men förlängdes till 
2016 i syfte att ytterligare utreda behov för respektive användare, bland annat 
Hemtjänsten. Under leasingperioden har kommunen upplevt en mängd problem med 
nuvarande leverantör av fordon, med höga kostnader till följd. 

Kommunen har nu genomfört upphandling och endast ett anbud har inkommit.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Kommunen har fått in ett anbud efter genomförd upphandling. Det inkomna anbudet 
uppfyller dock samtliga skallkrav och börkrav. Önskemål och krav från verksamheten 
kan därmed uppfyllas till fullo. Fordonsförvaltningen bedömer att anbudet ger 
positiva effekter på såväl miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet som ekonomi.

Den nya fordonsflottan, enligt anbudet, bedöms generera en minskning av CO2-
utsläpp med ca 20 % jämfört med de tidigare 15 fordon som byts ut genom denna 
upphandling. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Leasingkostnaden kommer att ligga på samma totalnivå som tidigare 15 fordon. 
Genom minskad drivmedelsförbrukning bedöms driftskostnaden minska, bland annat  
genom att fem av fordonen är laddhybrider (plug-in laddning).

3 Slutsats
Kommunen bör besluta om tilldelning för inkommet anbud.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning avseende föreslaget anbud

LEKEBERGS KOMMUN
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Dnr: KS 16-64

 

Ewa Lindberg Håkan Erlandsson
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Tilldelningsbeslut i upphandling av entreprenad för infrastruktur 
Etapp 1, Fjugesta 5:2 mfl

§65

KS 16-21
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2016-02-01 1 (2)

Anbudsgivare
Till Projekt
Fjugesta syd 
Etapp 1

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Inbjudan att lämna anbud och kort beskrivning av 
projektet

Härmed inbjuds Ni att som totalentreprenör lämna anbud på nybyggnad av 
gata, gc-väg, va-ledningar, gatubelysning samt kanalisation för optokabel i 
exploateringsområdet Fjugesta syd, Etapp 1 . 
Etapp 1 begränsas av Östra långgatan till korsning med huvudgata samt 
huvudgatan österut till anslutning med Vallgatans södra ände som alternativ 
ett, samt alternativ två där huvudgatan följer Svartåbanans banvall på söder 
sida till korsning med länsväg 518 (Vretstorpsvägen) Separat pris skall lämnas 
på alternativ ett från Vallgatan till södra sidan på Svartåbanans banvall samt 
alternativ två från huvudgata till korsning länsväg 518
Anbudet skall gälla fastigheten Lekeberg Fjugesta 2:4>3, m fl enligt bifogad 
Preliminär detaljplan Fjugesta 5:2 m fl. 
Cykelväg med bredd tre meter skall anslutas till södra änden på Östra 
Långgatan, Vid plangräns ansluts gc-vägen till lokalgata med bredden sex 
meter vilken fortsätter söder ut till huvudgata med åtta meters bredd som går 
i öst/västlig riktning söder om området. Gc-vägen och lokalgatan skall verka 
som byggväg inledningsvis i projektet.
Överbyggnad vägar skall utföras enligt koder i AMA anläggning 13 under DCB 
och DCC:
Slitlager ABT 11 B 160-220 40 m m
Bundet bärlager enligt DCC.21111 50 m m 
Obundet bärlager enligt DCB.312 80 m m
Förstärkningslager enligt DCB 212          430 m m 
Va-ledningar skall anslutas i befintligt va- ledningsnät i södra änden på Östra 
Långgatan, befintliga dimensioner S 300, V 150 enligt bifogad ritning (10429 
22 4). Dränerings- och dagvatten skall anslutas till befintliga diken. Va-
ledningarna byggs fram till korsningen mellan lokal- och huvudgata, där 
avsättningar respektive brunn sätts för möjlighet till fortsatt utbyggnad av 
området
Gatubelysning skall vara sex meters stolpar av typ MMSH 60 EO, armaturer av 
LED typ, PH street BGP 213. 1*Eko 58/740 DM

Hälsningar

Ingemar Wennlöf
Va-ingenjör
Kommunstyrelseförvaltningen
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Anbudsgivare
Till Projekt
Fjugesta syd 
Etapp 1

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00
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ADMINISTRATIVA 

FÖRESKRIFTER

AVSEENDE

INFRASTRUKTUR FÖR 

FJUGESTA SYD, ETAPP 1

Förfrågningsunderlag
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 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER……………………………….3

AFA ALLMÄN  ORIENTERING……………………………………………………..……………….3

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER…………………………………..4

 

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD…9

AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL………………………………………  20
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Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för 
totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten, ABT 06. 

AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA.11 Byggherre

Lekebergs Kommun

Kommunstyrelsen

Besöksadress, Bangatan 7

716 81 Fjugesta

AFA.12 Beställare

Lekebergs kommun, 

Teknik- och serviceavdelningen

Bangatan 7

716 81 Fjugesta

AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden

Kommundirektör Ewa Lindberg 
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Lekebergs kommun 

716 81 Fjugesta

0585-48711

Ewa.lindberg@lekeberg.se

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Va-ingenjör Ingemar Wennlöf

Teknik- och serviceavdelningen

716 81 Fjugesta

0585-48839

ingemar.wennlof@lekeberg.se

AFA.123 Beställarens projektledare

Va-ingenjör Ingemar Wennlöf

Teknik- och serviceavdelningen

716 81 Fjugesta

0585-48839

ingemar.wennlof@lekeberg.se
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AFA.15 Nätägare

Nätägare skall alltid kontaktas före arbetenas påbörjande

AFA.151 Nätägare- Va

Lekebergs Kommun

Va-ingenjör Ingemar Wennlöf

0585-48839

Ingemar.wennlof@lekeberg.se

AFA.152 Nätägare-el

EON AB 

020-880022

Ellevio AB  (Nordväst om Svatåbanans banvall)
020-818818

AFA. 153 Nätägare kommunikation

Telia Sonera Skanova Access AB

010-4771962

Lekebergs kommun

Kontaktperson,

 IT-strateg Lars Eriksson

0585-48105

Lars.eriksson@lekeberg.se

AFA. 154 Nätägare fjärrvärme

Lekebergs Bioenergi

VD Claes Schneider, 073-340 10 49, 
claes.schneider@telia.com

Notering: Fjärvärme ska dras i samband med utbyggnad av 
infrastrukturen. Samverkan krävs.
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AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Inom fastigheten Lekeberg Fjugesta 2:4>3, 5:2, 5:69 m fl skall ett 
nytt bostadsområde utvecklas med start 2016. På fastighet Fjugesta 
5:69 skall uppföras hus för LSS-boende under 2016. 

Entreprenaden gäller projektering och nybyggnad av gata, va-
ledningar, kanalisation för fiber och gatubelysning i Etapp 1(inom 
det orange markerade området) av den planerade utvecklingen av 
området. Anslutningspunkten, till befintlig vatten- och 
spillvattenledning, för vatten och spillvatten ligger i södra änden av 
Östra Långgatan. Dag- och dräneringsvatten skall ledas till i 
området befintliga diken, s k lokalt omhändertagande av dagvatten, 
(LOD).

Tillfartsväg för området, bredd åtta meter, är planerat från södra 
änden på Vallgatan (alternativ 1) eller att tillfartsvägen ansluts till 
länsväg 518 (alternativ 2) parallellt med Svartåbanans banvall 
(nedan kallad banvallen), alternativen beräknas var för sig, se 
bifogad ritning. Cykelväg ansluts till Östra Långgatans södra ände. 
Cykelvägen skall dimensioneras för räddningsfordon samt vara den 
väg som inledningsvis nyttjas som byggväg till fastigheten 5:69. 

Överbyggnad vägar ska utföras enligt koder i AMA Anläggning 13 
under DCB och DCC: 

Slitlager ABT 11 B 160-220 40 mm
Bundet bärlager enligt DCC. 21111 50 mm

Obundet bärlager enligt DCB.312 80 mm

Förstärkningslager enligt DCB.212 430 mm

Gatubelysning ska vara sexmetersstolpar av typ MMSH 60 EO, 
armatur PH Lumi street BGP213.1*EKO58/740DM. 

Se även bifogad information i bilagor: ”Detaljplan för Fjugesta 5:2, 
5:69  m fl”.
Denna upphandling avser etapp 1 av den planerade utbyggnaden av 
nytt område enligt ovanstående detaljplan.

Ritningar och relationshandlingar tillhandahålls av totalentreprenör i 
både pappers- och digitaltformat. 
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AFA.22 Objektets läge
Objektet är beläget på södra delen av Fjugesta och begränsas i väster 
av en linje mellan banvallen och södra änden av Vallgatan, samt från 
banvallen till fastigheten Fjugesta 5:5 begränsas området av länsväg 
518 (Vretsorpsvägen), i söder från länsväg 518 vid Fjugesta 5:5 följer 
diket fram till fastighet Fjugesta 5:66, gräns i öster följer gränsen till 
Fjugesta 5:66 norr ut mot södra gränsen på fastigheten Fjugesta 32:13 
sydöstra hörn. Begränsning i norr följer södra tomtgränserna mellan 
Fjugesta 32:13 väster ut till södra änden på Vallgatan.

AFA.3 Förkortningar

Följande förkortningar används i denna AF:

BS = Beställare

TE = Totalentreprenör

AFA.4 Begreppsförklaring

Använda begrepp följer ABT 06 och AF AMA 12

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

För upphandling tillämpas Lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling med förenklat förfarande , med därefter senare 
uppdateringar. 

AFB.11 Upphandlingsform

Totalentreprenad

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling

Detta är en upphandling som sker enligt ett förenklat 
förfarande enligt 15 kap. Lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling (LOU). Vid en sådan upphandling kan anbud 
komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför 
av yttersta vikt att samtliga efterfrågade uppgifter finns i 
inlämnat anbud.

AFB.13 Entreprenadform

Totalentreprenad
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AFB.14 Ersättningsform
Fast pris utan indexreglering

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning
Ersättning utgår ej för anbudsgivning, ej heller om objektet ej kommer 
till utförande.

AFB.2 Förfrågningsunderlag

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag erhålls från:

WWW.opic.com 

Förfrågningsunderlaget tillhandahålls i digital form.

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlaget

Anbudet skall avgivas, och samtliga i entreprenaden ingående 
arbeten utföras enligt nedan angivna handlingar, vilka förtecknas 
i den ordning som anges i ABT 06 kap 1 §3.

Som kontrakt kommer Teknik- och service avdelningen, 
Lekebergs kommuns beställningsskrivelse att gälla efter 
undertecknande av båda parter. (Bifogas ej)

ABT 06 (Bifogas ej)

Förfrågningsunderlag

Dessa Administrativa Föreskrifter dat. 2016-02-01

Beskrivningar

Inbjudan och kort beskrivning av objektet, daterad 2016-02-
01

Ritningar och underlag

Illustrationsplan, från Detaljplan för 5:2 m fl (OBS: detaljplan 
är under framställan).
Geoteknisk undersökning daterad 2015-11-25
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Kommunens VA-ritning nr 10429 22:4

Övriga Handlingar

Svensk standard (Bifogas ej)
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (Bifogas ej)

AMA samt AMA-nytt (Bifogas ej)

ID 06, Allmänna bestämmelser om legitima-

tionsplikt och närvaroredovisning, skall gälla för 

samtliga närvarande inom arbetsområdet. (Bifogas ej)

AFB.23        Kompletterande förfrågningsunderlag

Finner anbudsräknare att förfrågningsunderlaget i något 
avseende är oklart skall frågor ställas skriftligt till beställarens 
projektledare, AFA 123, under anbudstiden, och inte senare än 
10 dagar före anbudstidens utgång.

Svar angående förtydliganden/kompletteringar lämnas skriftligt 
senast 6 arbetsdagar före angiven sista anbudsdag till alla som 
begärt förfrågningsunderlaget. Anbudsgivare bör omgående 
påtala eventuella fel och/eller oklarheter i anbudsunderlaget 
under anbudstiden.

AFA.231 Muntliga förfrågningar kommer inte att besvaras.

AFB.24         Återställande av förfrågningsunderlag

                      Förfrågningsunderlag behöver inte återställas

AFB.3 Anbudsgivning

Anbudsgivare förutsätts före anbudets avgivande ha gjort 
besök på platsen och genom besiktning skaffat sig kännedom 
om området. 

AFB.31 Anbudsform och innehåll

Anbud lämnas skriftligt med digital kopia på medföljande usb. Anbud 
skall vara avfattat enligt bifogat anbudsformulär, se handling 13.10, 
Anbudsgivare som avlämnar anbud med reservationer tas ej upp till 
prövning.
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Anbudet ska vara baserat på i mängdförteckningen upptagna 
mängder. Slutsumman i den prissatta mängdförteckning ska 
överensstämma med anbudssumman. Om så inte är fallet ska 
mängdförteckningens á-priser justeras så att överensstämmelse med 
anbudssumman uppnås utan att angivna mängder ändras.

Anbudsgivare skall i/med anbudet lämna:

- Prissatt mängdförteckning
- Á-priser på ingående resurser
- Redovisning av organisation och teknisk kapacitet
- Referenser avseende minst 3 liknande objekt enligt 

referensblankett

Anbud inkommet via telefax eller e-post kommer inte tas upp till 
prövning.

AFB.314 Komplettering till anbud
Anbudsgivare skall vara beredd att lämna kompletteringar inom 5 
dagar efter anfordran. På anfordran skall följande uppgifter lämnas:

- Översiktlig tidplan.
- Projektanpassad kvalitetsplan.
- Projektanpassad arbetsmiljöplan.

AFB.32 Anbudstidens utgång
Anbud skall vara beställaren tillhanda senast 2016-02-29

AFB.33 Anbudets giltighetstid
Anbuds giltighetstid skall vara två (2) månader efter anbudstidens 
utgång.

AFB.34 Adressering

Anbud och infordrade anbudskompletteringar märks:

”Anbud infrastruktur Fjugesta 2:4, 5:2 m. fl. Etapp 1”

Sänds till:

Lekebergs kommun

Teknik- och serviceavdelningen

716 81 Fjugesta

AFB.4 Anbudsöppning

Anbudsöppning kommer att ske av två personer utsedda av 
upphandlande myndighet.

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud
Med anbudsprövning avses såväl prövning av anbudsgivaren 
(kvalificeringsfas) som prövning av anbudet (tilldelningsfas).
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I kvalificeringsfasen sker en prövning av om anbudsgivaren uppfyller 
ställda krav avseende ekonomisk samt teknisk och yrkesmässig 
kapacitet i enlighet med AFB.52. Kraven är obligatoriska och måste 
uppfyllas av anbudsgivaren för att anbud ska kunna antas.

I tilldelningsfasen sker en prövning av om anbudet uppfyller ställda 
krav avseende föremålet för upphandlingen och att anbudet inte 
innehåller några reservationer (godkänt anbud). Godkända anbud 
prövas mot angivna tilldelningskriterier (värderingsgrunder) i enlighet 
med AFB.53.

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare
Kvalificeringsgrund för anbudsgivare är att:

- företaget vara registrerat och icke häfta i skuld för skatter och 
avgifter.

- företaget har försäkringar (AFC.54).
- företaget kan erbjuda säkerhet för entreprenaden (AFC.631)
- företaget har etablerat kvalitets- och miljöledningssystem
- prissatt mängdförteckning skall medfölja anbudet
- à-priser på ingående resurser skall medfölja anbudet

För att anbudet skall bedömas skall ovanstående punkter uppfyllas.

Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer:

En anbudsgivare utesluts från att delta i upphandlingen, om 
beställaren får kännedom om att anbudsgivaren, eller en företrädare 
för den juridiska personen, enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för 
brott som anges i 10 kap 1§//LOU//LUF//.

Beställaren kan komma att begära att anbudsgivaren visar att det inte 
finns någon grund för uteslutning enligt ovan.

Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer.

En anbudsgivare utesluts från deltagande i upphandlingen on någon av 
uteslutningsgrunderna som anges i //10 kap 2§ LOU//10 kap 3§ LUF// 
föreligger, under förutsättning att det har betydelse för uppdragets 
fullgörande. Beställaren kan komma att kontrollera att anbudsgivaren, 
inklusive i konsortium angiven deltagare, fullgjort sina åtaganden 
avseende socialförsäkringsavgifter och skatt i Sverige. Sådan kontroll 
görs hos behörig myndighet innan tilldelningsbeslut fattas.

Anbudsgivare som är etablerad i andra länder måste på beställarens 
anfordran inkomma med sådana uppgifter som anges ovan. I de fall 
begärda handlingar eller bevis inte utfärdas i leverantörens hemland, 
jan de ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete 
eller av en liknande försäkran.

Beställaren kan även komma att begära in uppgifter från 
anbudsgivaren avseende övriga uteslutningsgrunder eller på annat sätt 
kontrollera om sådan grund för uteslutning föreligger.
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AFB.52 Prövning av anbudsgivarens lämplighet
Prövning av anbudsgivarens lämplighet kommer att ske med avseende 
på följande kriterier:

- Yrkeskunnande, referenser
- Teknisk kapacitet, organisation

AFB.53 Prövning av anbud
Beställaren kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt 
mest fördelaktiga. Utvärdering kommer att ske genom följande 
viktning:

Anbudssumma, 80 %

- Poängsätts i intervallet 5-0 poäng, där lägsta pris ger 5 poäng.
- 0,05 poäng avgår för varje procent priset överstiger lägsta pris.
- Poäng multipliceras med därefter 0,80.

Yrkeskunnande (referenser), 15 %

- Poängsätts i intervallet 5-1 poäng
- Poäng sätts efter bedömning utifrån refererade likvärdiga projekt 

som utförts av entreprenören.
- Poäng multipliceras därefter med 0,15

Teknisk kapacitet (organisation), 5 %

- Poängsätts i intervallet 5-1 poäng
- Poäng sätts efter samlad bedömning av företagets redovisade 

tekniska kapacitet, organisation, kvalitets- och 
miljöledningssystem.

- Poäng multipliceras med 0,05.

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare 
och anbud
Anbudsgivare , vars anbud inte antagits, kommer att lämnas 
skriftligt besked härom.

Tilldelningsbeslutet är inte att se som en accept av ett anbud. 
Kontrakt kan tecknas, alternativt träda i kraft, tidigast efter att den 
s. k. avtalsspärren har upphört. Avtalsspärrens längd anges i 
meddelande om tilldelningsbeslut.

Vid begäran om överprövning ska anbudsgivaren vända sig till 
förvaltningsrätten.

AFB.55 Sekretess för anbudshandling
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut 
anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut fattats. Därefter blir 
anbud och andra i upphandlingen ingående uppgifter allmän handling.
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Uppgifter i anbud kan dock omfattas sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Beställaren ska göra en prövning av sekretessfrågan i 
samband med att en allmän handling begärs utlämnad.

Även om en anbudsgivare har begärt sekretess är det inte säkert att 
uppgiften i fråga kommer omfattas av sekretess. För sekretess krävs 
att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren 
samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider 
skada om uppgifterna lämnas ut.

Om anbudsgivaren anser att uppgifter i anbud omfattas av sekretess, 
bör anbudsgivaren skriftligen begära sekretess och precisera vilka 
uppgifter som avses samt vilken skada som anbudsgivaren skulle lida 
om uppgifterna lämnas ut.

AFB.56 Kontrakts tecknande
Som kontrakt kommer Teknik- och servicekontoret, Lekebergs 
kommuns beställningsskrivelse att gälla efter undertecknande av 
båda parter.
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AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 
TOTALENTREPRENAD

AFD.1 Omfattning

Totalentreprenaden omfattar det totala ansvaret för 
projektering och byggande av samtliga arbeten som erfordras 
för en fullt funktionsfärdig anläggning. Anläggningen anses 
utförd när produkten godkänts och anmärkningar åtgärdade 
från slutbesiktning respektive garantibesiktning

För mer ingående beskrivning av omfattning hänvisas till 
handlingarna angivna under AFB.22.

AFD.11 Kontraktshandlingar

Beställaren kommer att upprätta ett upphandlingskontrakt 
som efter undertecknade av båda parter gäller som handling 
01 i ABT 06 kap 1 § 3 (AFB.56)

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06  

Ändring av fast bestämmelse i ABT 06 finns införda under följande 
koder och rubriker:
AFD.371 Samordning av arbeten

AFD.53 Ansvar mot tredje man

AFD.12 Arbetsområde

AFD.121 Arbetsområdets gränser
Arbetsområdets gränser är angett på Preliminär Detaljplan över 
Fjugesta 2:4, 5:2 m fl, Etapp 1. 

Till arbetsområdet räknas även de delar utanför det egentliga 
arbetsområdet, som berörs av entreprenörens arbeten.

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete
Parterna skall gemensamt före arbetenas påbörjande 
förrätta en protokollförd syn av arbetsområdet. TE 
kallar till syn och upprättar protokoll.
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Uppstår behov av sprängningsarbete eller annat arbete 
som kan skada byggnader i närheten av arbetsområdet 
skall TE innan sådant arbete påbörjas kalla till syn av 
byggnader i närheten av arbetsområdet.

AFD.135   Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik
Vid anslutning till Vallgatan skall ny provisorisk g c-väg byggas. Vid        

anslutning till Vretstorpsvägen skall TA-plan upprättas och 
Trafikverkets standard och krav tillämpas.

AFD.14   Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m

  Arbetet skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och     
säkerhetsföreskrifter. TE svarar för att egen personal ges 
föreskriven information  och utbildning i skydd och säkerhet. 
Det åligger TE att med underentreprenör avtala om  
motsvarande skyldighet för denne mot sin personal.

AFD.151        Beställarens informationsansvarige

                          Mats Turesson

                          Teknisk chef

                          716 81 Fjugesta
                      

  0585-487 21

                          mats.turesson@lekeberg.se

AFD.161 Tillstånd från myndigheter
Bygglov och byggnadstillstånd ombesörjes av 
beställaren.
Övriga erforderliga tillstånd för entreprenaden söks av 
TE i BS:s namn och bekostas av TE enligt ABT 06. TE 
svarar för att lagar och författningar iakttages i den mån de 
berör hans åtagande.

Detsamma gäller föreskrifter och anvisningar antingen 
dessa är åberopade eller ej i förfrågningsunderlaget. 
Kompletteras eller ersättes sådana föreskrifter och 
anvisningar gäller de i sin nya lydelse.
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In- och uttransporter av material mm skall ske i enlighet 
med av arbetsmiljöverket uppställda kriterier. Vid osäkerhet 
skall lokal inspektör för arbetsmiljöverket kontaktas.

AFD.162 Myndighetsbesiktning
TE svarar för och bekostar alla erforderliga 
myndighetsbesiktningar. Intyg lämnas till beställaren i 
samband med slutbesiktning.

AFD.171         Anmälningar till myndigheter
  Beställaren ombesörjer anmälan till Trafikverket vid              
eventuell anslutning till länsväg 518 
(Vretstorpsvägen), Om inte annat anges ansvarar 
entreprenören för de anmälningar till myndigheter 
som verksamheten kräver.

AFD.1831       Arbetsmiljöplan
 Entreprenören ska redovisa arbetsmiljöplan för BS            
innan byggarbetsplatsen får etableras      

AFD.1832       Byggarbetsmiljösamordnare för planering och     
                        Projektering (BAS-P)
                            Utses av TE

AFD.1833      Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-                    
                             U)

                            Utses av TE

AFD.2           Utförande

AFD.22         Kvalitets- och miljöarbete.

AFD.221       Kvalitetsledning
                     Entreprenören skall ha ett kvalitetsledningssystem    
                     som följer SS-EN ISO 9001:2008.

AFD.2211 Beställarens kvalitetsansvarige

Mats Turesson, Teknisk chef

716 81 Fjugesta
0585-487 21

mats.turesson@lekeberg.se
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AFD.222 Miljöledning

Entreprenören skall ha ett miljöledningssystem som följer SS-EN ISO 
14001:2004.

AFD.23 Ändringar och tilläggsarbeten.

Om TE gör bedömning att omständighet som avses i ABT 06 kap 2§4 i 
detta kapitel föreligger skall han utan dröjsmål och senast innan 
projekteringen av ÄTA-arbetet påbörjas underrätta BS samt redovisa 
de åtgärder han avser att vidta. Underrättelse enligt ABT 06 kap 2§6 
skall lämnas skriftligt. 

 TE ålägges att omgående, efter överlämnande av sådan handling, som 
TE anser utgöra ÄTA, till BS inkomma med anbud på detta arbete. BS 
gör en skriftlig beställning om genomförande beslutas.

Senare framförda krav bestrides av BS.

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter 
från entreprenören under entreprenadtiden
Innan arbetenas påbörjande ska TE upprätta och anslå av BS 
godkänd arbetsmiljöplan på arbetsplatsen. Handlingen 
utgör villkor för övertagande av arbetsområdet.

Arbetsmiljöplan behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift 
AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, med senare 
uppdateringar.

Entreprenören skall upprätta en plan för hantering av avfall 
inom arbetsområdet. 

TE skall senast 1 vecka efter erhållen beställningsskrivelse 
till BS överlämna följande handlingar ;

 Tidplan för projektet

 Försäkringsbevis enligt AFD.54. Handlingen utgör 
villkor för övertagande av arbetsområdet.

 Betalningsplan, handlingen utgör villkor för att 
delutbetalning från beställaren av 
kontraktssumman skall ske. Betalningsplanen skall 
vara prestationsbunden och följa tidplanen.
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 Säkerhet i enlighet med AFD.631 .Handlingen utgör 
villkor för att delutbetalning från beställaren av 
kontraktssumman skall ske.

AFD.262 Tillvarataget material, överblivna massor, 
rivningsmassor

Entreprenören skall från arbetsområdet bortskaffa 
tillvarataget material, överblivna massor o dy som om det 
vore entreprenörens eget. 

Gäller ej matjorden.

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o.d.
Underrättelser enligt ABT 06 kap 2§10 skall lämnas 
skriftligen och utan dröjsmål.

AFD.3             Organisation

AFD.311          Beställarens ombud 
                         Se AFA.12

AFD.321         Entreprenörens ombud
  Entreprenör skall lämna uppgift om sitt ombud i   
anbudsformuläret

AFD.331 Startmöte
Enligt ABT 06 kap 3 § 2 skall ett startmöte hållas innan 
entreprenaden påbörjas. Vid startmötet skall parterna gå 
igenom kontraktshandlingarna, klargöra frågor om 
behörighet för andra än ombuden, precisera formerna för 
informationsutbyte. Därutöver bör även andra frågor av 
betydelse för entreprenaden tas upp vid startmötet. 
Startmöte ska kunna genomföras senast 1 vecka efter 
erhållen beställnigsskrivelse.

AFD.323 Byggmöten
BS kallar till byggmöten som kommer att ske minst en gång 
per månad. BS för protokoll för mötet.
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Vid byggmöte skall i förekommande fall följande frågor 
behandlas Punkter som TE önskar få med bör senast en 
vecka innan byggmötet översändas till BS för beredning. 

1. Handlingar 
Överlämnade ritningar, beskrivningar, uppgifter, 
undersökningsmaterial mm, ritningsleveransplan och 
ändringar i form av PM och ritningar. 

2. Tekniska frågor 
Tekniska och produktionstekniska förändringar av projektet. 

3. Tidplan och resurser 
Tidplaner, förändringar av tider, arbetskraftsituation m m. 

4. Hinder 

5. Kvalitet och miljö 
Entreprenörens kvalitetsplan, kontrollplan, miljöplan, 
egenkontroll och provning. Kontrollantrapport. 

6. Arbetsmiljö – BAS/U
7. Ekonomi 
Ersättning för kontraktsarbetena, ÄTA-arbeten, 
betalningsplan, säkerhet m m. 
8. Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten 
Etablering m m. 

9. Myndigheter 
Information, anvisningar och beslut från myndigheter. 

10. Besiktningar 
Besiktningar och syneförrättningar. 

11. Administrativa frågor 
Organisatoriska frågor, ordningsfrågor, samordning, 
administrativa rutiner, försäkringsfrågor mm. 

12. Övriga frågor 

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och 
anställda
ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, skall gälla för samtliga närvarande 
inom arbetsområdet. Förteckna den i så fall under Övriga 
handlingar under AFB.22. 
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Entreprenören är skyldig att upprätthålla och vidmakthålla 
en förteckning över egen och underentreprenörers 
personal som har rätt att uppehålla sig på arbetsplatsen och 
utföra arbete. Förteckningen skall alltid finnas tillgänglig hos 
entreprenören på arbetsplatsen för kontroll av beställare 
eller myndighet. Förteckningen skall upprättas i enlighet 
med Personuppgiftslagen, PUL, och innehålla 
personnummer, namn, arbetsgivare samt 
organisationsnummer. Förteckningen skall under två år 
efter entreprenadtidens utgång förvaras hos entreprenören 
och hållas tillgänglig för granskning av beställare och 
myndighet. 

Alla personer som uppehåller sig på arbetsplatsen skall bära 
väl synlig bricka med personens och arbetsgivarens namn. 
Om brickan inte innefattar giltig legitimation skall sådan 
finnas tillgänglig. 

Beställaren eller av denne utsedd representant äger rätt att 
utföra kontroll på arbetsplatsen och avvisa personal som 
saknar namnbricka. 

AFD.35 Underentreprenörer
Entreprenören ansvar för underentreprenörens arbete 
såsom för eget arbete.

AFD.36 Beställarens kontroll
Beställaren utövar fortlöpande kontroll över entreprenadens 
genomförande. 

AFD.37 Samordning

AFD.371 Samordning av arbeten
Entreprenören skall svara för samordning av egna, 
beställarens, sidoentreprenörers och andras arbeten som 
kan förekomma. Jämför ABT 06 kap 3 § 9. 

AFD.374 Samordning av arbetarskydd
Entreprenören skall överta det ansvar som enligt 
Arbetsmiljölagen kap 3 § 7 åvilar den som låter utföra 
byggnads- eller anläggningsarbete (byggherren) för 
samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall 
på det gemensamma arbetsstället för 
byggnadsverksamheten. 

Samordning behandlas i arbetsmiljölagen samt i 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3, Byggnads- och 
anläggningsarbete. 

Se kommentarer under AFD.242. 
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AFD.375 Upplysning om samordning av arbetarskydd
Totalentreprenören skall svara för den samordning av 
åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det 
gemensamma arbetsstället som föreskrivs i 
arbetsmiljölagen. 

AFD.38 Dagbok
Totalentreprenören skall fortlöpande delge beställaren 
dagboks innehåll. 

Dagbok skall i förekommande fall innehålla uppgift om: 

1. Arbetsplatsens namn och belägenhet 

2. Tjänstgörande arbetsledare 

3. Ny eller ändrad handling 

4. Utförd kontroll och provning 

5. Arbetsstyrkan 

6. Olycksfall eller annan arbetsskada 

7. Påbörjande och avslutande av viktigare arbetsmoment 

8. Direktiv eller anvisning om entreprenaden (t ex ÄTA-
arbeten) 

9. Väderförhållanden, förekomst av tjäle, 
grundvattenförhållanden o d 

10. Skada på vara eller arbete på grund av 
väderförhållanden, brand, åverkan eller bristfällig vård samt 
stöld 

11. Avvikande förutsättningar 

12. Hinder 

13. Uppmätning av arbete, vara eller hjälpmedel 

14. Annan omständighet av betydelse. 

I dagboken kan hänvisning göras till annat dokument, t ex 
avvikelserapport. 

Till dagboken skall biläggas digitala fotografier som visar det 
som beskrivs i dagboken.

Dagbok skall föras digitalt. 

Av myndighet föreskriven dagbok skall föras särskilt. 
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AFD.4 Tider

AFD.41 Tidplan
Entreprenören skall upprätta samordnad, detaljerad, 
produktionstidplan utöver den tidplan som ingår i 
anbudsutvärderingen.

Tidplanen skall överlämnas till beställaren innan 
kontraktsarbetena påbörjas.

I tidplanen skall även tider för nedanstående aktiviteter 
redovisas:

– byggmöten

– tidpunkt för slutbesiktning (ABT 06 kap 7 § 2)

AFD.42 Igångsättningstid

Kontraktsarbetena skall påbörjas omgående efter beställning. Tillträde 
till arbetsområdet medges fr. o m. datum som angivits i 
kontrakthandlingen.
Beräknad byggstart är senast den 1 april 2016.

OBS: Det är mycket viktigt att den del av anläggningen som ska 
fungera som inledande byggväg (för husbyggnation på fastigheten 
5:69) kan igångsättas omedelbart.

AFD.44 Färdigställandetider
Anläggningen ska vara uppförd senast 2016-10-31

AFD.46 Garantitid
Garantitiden skall vara 5 år från godkänd slutbesiktning.

AFD.5 Ansvar och avhjälpande
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AFD.511 Vite vid försening

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla 
vite med ett belopp motsvarande 1 % av anbudssumman för varje 
påbörjad vecka, till dess att entreprenaden blivit godkänd.

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

För skada, som drabbat byggherren eller annan till följd av fel eller till 
följd av entreprenörens vårdslöshet eller försummelse, skall 
entreprenören svara gentemot beställaren som om beställaren själv 
lidit skadan.

AFD.54 Försäkring

Enligt ABT 06 kap 5 § 23 gäller att entreprenören skall, om inte annat 
föreskrivs i kontrakthandlingarna, ha allriskförsäkring för skador på 
entreprenaden och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet.

Försäkringarna skall gälla under entreprenadtiden och under minst två 
år efter entreprenadens godkännande.

Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och 
ansvarsförsäkringar uppfyller "Försäkringsbranschens 
beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och 
ansvarsförsäkring som skall tecknas enligt ”ABT 06 kap 5 § 
23". 

AFD.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada

Entreprenören skall ombesörja och bekosta 
byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada. Försäkringen skall 
gälla under hela entreprenadtiden.

AFD.55 Ansvar för brandskydd
Totalentreprenören har det fulla ansvaret för brandskyddet 
i samband med entreprenadarbetena.
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AFD.551 Ansvar för heta arbeten
Vid heta arbeten gäller Svenska Brandskyddsföreningens 
(SBF) säkerhetsregler för heta arbeten. 

Den personal hos entreprenören, underentreprenör och 
leverantör som skall vara tillståndsansvarig, utföra eller 
bevaka brandfarliga heta arbeten skall ha 
behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. 

Berörd personal skall efter anfordran uppvisa giltigt 
certifikat för heta arbeten. 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige
Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven fysisk 
person som skall vara tillståndsansvarig i samband med 
entreprenaden. 
Entreprenören får inte överlåta sitt tillståndsansvar för heta 
arbeten till underentreprenör. 
Som tillståndsansvarig får inte utses den som skall utföra 
brandfarliga heta arbeten. 

AFD.6   Ekonomi

AFD.61 Ersättning

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten
Enligt ABT 06 kap 6 § 6 skall värdet av ÄTA-arbeten 
beräknas enligt avtalad à-prislista, prissatt 
mängdförteckning eller annan avtalad debiteringsnorm. 

Reglering av ÄTA arbeten regleras i första hand genom att 
parterna är överens om kostnaden för ÄTA arbetet innan 
arbetet påbörjas. 

De procentsatser som skall gälla vid ersättning enligt 
självkostnadsprincipen, se ABT 06 kap 6 § 9 punkt 8a och b 
skall anges av TE i anbud. Har TE inte angivet några 
procentsatser gäller följande procentsatser. 

6§9 punkt 8a 8 procent

6§9 punkt 8b   5 procent

AFD.613 Ersättning för rese och traktamentskostnader
Skall ingå i anbudet, inga kostnader för detta kommer att 
ersättas utöver kontraktssumman.
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AFD.62 Betalning
Betalning sker enligt prestationsanpassad och 
aktivitetsbunden betalningsplan som överenskommes 
mellan parterna.

TE tillhandahåller förslag till betalningsplan som överlämnas 
till BS före arbetenas påbörjande. BS har bestämmande rätt 
över betalningsplanens godkännande. Inga utbetalningar 
kommer att ske innan parterna är överens om 
betalningsplanen och skriftligen godkänt densamma.

Faktureringsplan upprättas enligt de grunder som anges i 
ABT 06 kap 6 § 12.

Betalning sker endast mot faktura och högst en gång i 
månaden.

Faktura får endast uppta arbete som utförts då fakturan 
utställes.

Faktura betalas inom 30 dagar efter mottagandet.

Ett belopp motsvarande 10 % av kontraktssumman skall 
innestå till dess att samtliga fel enligt besiktningsutlåtande 
och fel som beställare påtalat enligt ABT 06 kap 7 § 13 blivit 
avhjälpta.

AFD.622 Betalningsplan
Betalningsplan skall upprättas med innehållna belopp enligt 
ABT 06 kap 6 § 12. Ändring av färdigställandetider skall 
medföra motsvarande jämkning av betalningsplanen.

Innehållna medel kommer inte att utbetalas innan samtliga, 
slutbesiktningsanmärkningar är åtgärdade och godkända

AFD.623 Förskott
Utgår ej

AFD.624 Fakturering
Kontraktssumman faktureras enligt den prestationsbundna 
betalningsplanen.

Tilläggsarbeten faktureras separat efter godkännande i 
särskild ordning och samlat en gång per månad. Utdrag ur 
byggmötes-protokoll som redovisar ändringar och 
tilläggsarbeten, vilka ligger till grund för 
tilläggsfaktureringen, alternativ skriftlig överenskommelse, 
skall bifogas fakturan.

Varje faktura skall belastas med mervärdesskatt.
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Fakturan skall ställas till;
Lekebergs Kommun

Ekonomikontoret

716 81 Fjugesta

Fakturans skall märkas, ” Infrastruktur Fjugesta Södra Etapp 
1” och ZZ1340

På fakturan skall tydligt framgå samröret med 
betalningsplanen som samtidigt bifogas fakturan, Innehållet 
belopp skall tydligt framgå liksom det samlade innehållna 
beloppet.

D V S

1. Projektnamnet Infrastruktur Fjugesta 2:4 m fl

2. Kontraktssummans storlek

3. Tidigare fakturerade summor inklusive fakturadatum

4. Aktuellt belopp

5. Resterande belopp av kontraktssumman

6. Innehållet belopp inklusive totalt innehållet belopp

AFD.625 Dröjsmålsränta
 I enlighet med ABT 06 kap 6 § 18.

AFD.63 Säkerhet

AFD.631 Säkerhet till beställaren
Entreprenören skall ställa säkerhet enligt ABT 06 kap 6 § 21. 

Entreprenören skall ställa säkerhet i form av bankgaranti. 

Säkerhet skall gälla för en tid av två år efter det att samtliga 
punkter från slutbesiktning godkänts.

AFD.7 Besiktning

AFD.71 Entreprenadbesiktningar

AFD.711         Besiktningsplan
Besiktning av entreprenaden skall utföras enligt 
besiktningsplan, t ex vid fortlöpande besiktning .

TE skall upprätta besiktningsplan som skall ingå som del i 
tidplanen.

Parterna enas om besiktningarna skall utföras av oberoende 
besiktningsman eller av parterna gemensamt. BS har dock 
tolkningsföreträde. Innan arbeten påbörjas skall parterna 
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vara överens om hur besiktningarna skall utföras och 
protokoll föras.

AFD.713 Slutbesiktning
Fel som antecknats vid tidigare förbesiktningar och som inte 
blivit avhjälpta och godkända överförs till 
slutbesiktningsutlåtandet. Protokoll från eventuella 
myndighets, eller säkerhetsbesiktningar skall föreligga vid 
slutbesiktningen

AFD.714 Tvåårsbesiktning
Enligt ABT 06 kap 7 § 3 skall garantibesiktning verkställas 
före utgången av den kortaste garantitiden, om parterna 
inte kommer överens om annat. För denna entreprenad 
gäller att även en två års garantibesiktning skall utföras. Se 
vidare AFD.715

AFD.715 Garantibesiktning
Totalentreprenören kallar till garantibesiktning. Garantin 
kommer att kvarstå tills garantibesiktning utförts.

AFD.716 Särskild besiktning
Vid besiktningen eventuellt gjorda anmärkningar skall 
åtgärdas inom i protokollet angiven tid och efterbesiktas.

TE bekostar efterbesiktning.

AFD.9 Tvistelösning
Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av domstol om 
inte parterna kan enas på annat sätt. Dock skall i första 
hand enkel tvistelösning enligt AFD.91 övervägas och 
nyttjas.

AFD.91       Förenklad tvistelösning
Parterna skall i samband med kontraktsskrivningen 
gemensamt komma överens om en skiljeperson för tvister i 
enlighet med ABT 06 kap 10 § 1.

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel
Placering skall ske efter samråd med beställaren.
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AFG.12 Bodar
Etablering kan ske på kommunens mark, antingen i 
anslutning till Vattenverket eller vid S änden på Ö 
Långgatan. Exakt plats kan visas i samband med 
visning av arbetsområdet.

AFG.141 Tillfällig elförsörjning mm
Anslutningspunkter för tillfälliga anslutningar anges i 
samband med visning av arbetsområdet.

Entreprenören ombesörjer och bekostar anslutningar, 
mätare och tillfälliga ledningar.

Största anslutningseffekt, leveransspänning och strömart, 
TE kontaktar nätägare, EON.

TE svarar själv för alla avtal och kostnader för 
förbrukningen. 

Avtal med kraftleverantören träffas direkt av TE.

AFG.142             Tillfällig Va-försörjning

                             Anslutningspunkter för tillfälliga anslutningar anges i

                             samband med visning av området.

AFG:3 Skydd m m

AFG.31 Skydd av arbete och egendom mm

AFG.311 Skydd av arbete
Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas 
under väder som kan orsaka skada. 

Entreprenören skall skydda eget färdigt arbete om det kan 
skadas genom förslitning under entreprenadtiden. 

Det åvilar TE att vid s.k. ”heta arbeten” iakttaga och fullgöra 
de skydds- och säkerhetsföreskrifter som 
försäkringsbolagen ställer som krav för sådant arbete.

TE ombesörjer erforderlig skyddstäckning. 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt mm
Entreprenören skall skydda angiven ledning, brunn, 
brandpost, mätpunkt o d mot skada till följd av eget arbete. 

Det åligger således TE att före arbetenas igångsättande 
förvissa sig om vilka ledningar och deras lägen som finns 
inom och omkring arbetsområdet.

TE ansvarar för att de ledningar som finns och som skall 
vara i drift så kan vara.
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AFG.313 Skydd av vegetation
För undvikande av skada skall entreprenören skydda träd, 
buskar och andra växter som skall bibehållas. 

AFG.314             Skydd av fornminne

AFG.315 Skydd av egendom
Uppkomna skador åtgärdas och bekostas av TE.

AFG.316 Tillfällig inhägnad
Inhägnad mot gata, parkmark o dyl. skall utföras enligt de 
föreskrifter berörda myndigheter kräver.

Beställaren förbehåller sig rätten till affischering inom 
arbetsområdet och på tillfälliga inhägnader.

AFH.6 Tillfälliga konstruktioner

AFG.32 Skyddsanordningar
Om entreprenören för in farliga ämnen på arbetsplatsen 
eller utför arbete som medför hälso- eller olycksrisk, skall 
denne i förväg informera ansvarig för samordningen av 
arbetarskydd om detta samt anordna erforderliga skydd. 

Om entreprenören påträffar farliga ämnen i samband med 
markarbeten skall denna informera ansvarig för 
samordningen av arbetarskyddet samt ordna erforderligt 
skydd.

AFG.34 Bullerskydd
Ansvaret för bullerskydd åligger TE.

Störande arbete skall elimineras i så stor utsträckning som 
möjligt.

AFJ.44 Dammskydd
                             Dammskyddande åtgärder skall genomföras vid behov

AFG.8 ALLMÄNNA ARBETEN
Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa 
erforderliga allmänna arbeten för den egna entreprenaden, 
där inte annat anges i detta avsnitt. 

AFJ.4 Skyddsåtgärder

AFG.82 Renhållning
TE rengör eget arbetsställe och renhåller efter eget arbete 
dagligen.
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Brister TE i detta åtagande och om inte rättelse sker 
omgående efter uppmaning har beställaren rätt att själv 
utföra rengöringsarbetena på TE:s bekostnad.

TE svarar för att restprodukter (avfall) källsorteras inom 
totalentreprenaden.

TE svara för att renhållning som kan erfordras även utanför 
arbetsområdet till följd av transporter till och från 
arbetsområdet. Samtliga kostnader i samband med 
sortering, besiktning, borttransport och omhändertagande 
ska ingå i entreprenadsumman

AFG.83 Städning och slutrengöring

AFG.832 Slutrengöring
Kompletterande slutstädning skall utföras i anslutning till 
slutbesiktningen.

Avloppsledningar skall tryckspolas efter arbetenas 
färdigställande, brunnar skall slamsugas. Intyg om att detta 
utförts skall föreligga BS inför slutbesiktningen

AFG.85 Återställande av mark
Utförs i den mån mark utanför nyanläggningar har 
påverkats samt att TE har ansvar för att samtliga tomtrör 
finns på plats innan slutbesiktning genomförs.

Ingemar  Wennlöf
Kommunens projektledare
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Anbudsformulär

                                               2016-02-01

Till

Lekebergs kommun

Teknik och serviceavdelningen

716 81 Fjugesta

Från

Företag:…………………………………………………………………….

ORG.nr………………………………………………………………………

Adress……………………………………………………………………….

Postadress:………………………………………………………………..

Telefon:……………………………………………………………………..

E-post:………………………………………………………………………..

Anbud Infrastruktur för Fjugesta Syd Etapp 1
Härmed erbjuder vi oss att utföra anläggningsarbeten för rubricerat objekt i 
överensstämmelse med ert förfrågningsunderlag daterat 2016-02-01 och i 
överensstämmelse med dettaanbudsformulär.

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare

Uppfylls angivna kvalificeringsgrunder

Skatter och avgifter

Ifylld blankett RSV 4820 bifogas

AFD.221 Kvalitetsledning

Beskrivning av vårt kvalitetssystem bifogas

Kvalitetsansvarig hos oss är ……………………………………………….Tel………………………….

AFD.222 Miljöledning

Beskrivning av vårt miljöledningssystem

Miljöansvarig hos oss är………………………………………………………Tel………………………….

AFD.321 Entreprenörens ombud

Ombud är…………………………………………………………………………..Tel……………………….
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AFD.61 Ersättning
Vi erbjuder oss att på totalentreprenad utföra anläggningsarbeten för rubricerat 
objekt i överensstämmelse med ert förfrågningsunderlag daterat 2016-02-01 och i 
överensstämmelse med detta anbudsformulär mot en ersättning av

…………………………………………..kronor exklusive mervärdesskatt,. fast pris

Prissatt mängdförteckning bifogas enl AFB.31

AFD.611 Ersättningar för ändringar och tilläggsarbeten
Om tillämpliga á-priser saknas eller om överenskommelse om fast pris inte kan 
träffas ska ersättning beräknas enligt självkostnadsprincipen i AB 04 kap 6 § 9.

Entreprenörens arvode enligt följande %-satser

Punkt 8 a…………..%

Punkt 8 b……………%

Organisation och teknisk kapacitet

Ombudets meritförteckning bifogas.

Platschefens meritförteckning bifogas, samt tre referenser med telefonnummer, och 
kortfattad beskrivning av arbetet bifogas.

Allmän beskrivning av teknisk kapacitet

 Företagsbeskrivning
 Maskinpark
 Specialkompetens
 Resurser etc.

Företagets referenser

Tre referenser med telefonnummer till referent samt kortfattadbeskrivning av 
arbetet bifogas

Frågor avseende anbudet

Frågor avseende anbudet kan ställas till :………………………………………tel……………………

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §62

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§62 - Upphandling entreprenad för infrastruktur Etapp 1 Fjugesta 
5:2 mfl (KS 16-21)
Ärendebeskrivning
Upphandling har genomförts för att möjliggöra anläggning av infrastruktur Etapp 1 inom området 
Fjugesta Södra enligt beslut KS 15-357.
Tre anbud har kommit in och ett av dessa ligger inom den ekonomiska ram som beslutats.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela entreprenaden till anbudsgivare 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Inbjudan att lämna anbud och kort beskrivning av projektet
 Totalentreprenad infrastruktur Fjugesta södra Etapp 1
 Anbudsformulär
 Illustrationsplan, från Detaljplan för 5:2 m fl
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Dnr: KS 16-21

Tilldelningsbesked Infrastruktur Etapp 1 Fjugesta 
Södra
   

Ärendebeskrivning
Upphandling har genomförts för att möjliggöra anläggning av infrastruktur Etapp 1 
inom området Fjugesta Södra enligt beslut KS 15-357.
Tre anbud har kommit in och ett av dessa ligger inom den ekonomiska ram som 
beslutats.

1 Bakgrund
Upphandling har genomförts för att möjliggöra anläggning av infrastruktur Etapp 1 
inom området Fjugesta Södra enligt beslut KS 15-357.

Tre anbud har kommit in och ett av dessa ligger inom den ekonomiska ram som 
beslutats. Anbudsgivare 1 är den entreprenör som ligger inom denna kostnadsnivå.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Endast ett av de inkomna anbuden har en kostnadsnivå som ligger inom ramen för 
det tidigare fattade beslutet i KS. Anbudet uppfyller utöver kostnadsnivån samtliga i 
upphandlingen ställda skallkrav.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Det anbud som föreslås få tilldelningsbesked har en kostnadsnivå om 3 055 000 kr

3 Slutsats
Anbudet uppfyller utöver kostnadsnivån samtliga i upphandlingen ställda skallkrav.

Förslag till beslut
Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att tilldela entreprenaden till 
anbudsgivare 1.

LEKEBERGS KOMMUN
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Dnr: KS 16-21

Ewa Lindberg Mats TuressonIngemar Wennlöf
Kommundirektör Handläggare
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Revidering av kostnadskalkyl för byggnation av förskola i Hidinge-
Lanna

§66

KS 15-174
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Dnr: KS 15-174

Tjänsteskrivelse - Ny förskola i Hidinge-Lanna
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) har inkommit med en hyreskalkyl för ny 
förskola i Hidinge-Lanna, diarieförd den 7 mars 2016.

1 Bakgrund
Kultur- och bildningsnämnden inkom till kommunstyrelsen i mars 2015 med 
en hemställan om att till budgetarbetet 2016 ta med att nämnden får en extra 
kostnad för en tillfällig förskola på 890 000 kr. Nämnden ville också att 
kommunstyrelsen skulle ta beslut om att bygga en ny förskola på fyra 
avdelningar i Lanna. Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2015 att:
Kommunstyrelsen
1. ger kultur- och bildningsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag på 
hur kostnaden ska kunna hanteras inom befintlig budget samt en 
konsekvenserna av detta
2. tar i beaktande i budgetarbetet inför 2016 att det finns ett behov av 
890 000 kr i helårskostnad för den tillfälliga förskoleavdelningen 
Äppelblomman hos kultur- och bildningsnämnden
3. beställer en ny förskola med fyra avdelningar av Lekebergs 
kommunfastigheter (LEKO)
4. tar fram en detaljplan för ytterligare en förskola i Hidinge/Lanna-området.

Kultur- och bildningsnämnden inkom maj 2015 med svar på hur kostnaden ska 
kunna hanteras inom befintlig budget samt en konsekvenserna av detta. 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2015 att ge kultur- och 
bildningsnämnden i uppdrag att lösa kostnaderna för den tillfälliga 
avdelningen 2015 inom befintlig budgetram.

2 Analys

2.1 Ekonomiska konsekvenser
Förslag till byggnation av ny förskola med fyra avdelningar på sammanlagt 865 kvm. 
Investeringskostnaden ligger på 25 150 000 kronor vilket innebär en årshyra på 
1 851 000 kronor. Förslaget innebär en ökad hyra på 506 000 kronor på helårsbasis 
mot tidigare kalkyl.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Godkänna kalkylen från LEKO, diarieförd den 7 mars 2016
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Dnr: KS 15-174

2. överlåta till budgetberedningen 2017 att lämna förslag på hur nämndens 
utökade ekonomiska behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför 
budget 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg
Kommundirektör
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Nya förskolan Hidinge

Ny förskola med 4 avdelningar 865 kvm

Investering 25 150 000 kr

Avskrivning 3% 754 500

Ränta 3,5% 880 250

Drift, värme 200 kr 173 000

Underhåll 50 kr 43 250

Årshyra 2016 1 851 000
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Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §63

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§63 - Ny förskola i Hidinge-Lanna, Vreta 1:38 (KS 15-174)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) har inkommit med en hyreskalkyl för ny förskola i Hidinge-
Lanna, diarieförd den 7 mars 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Godkänna kalkylen från LEKO, diarieförd den 7 mars 2016
2. överlåta till budgetberedningen 2017 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Hyreskalkyl nya förskolan Hidinge
 §18 Hemställan från Kultur- och bildningsnämnden angående nya förskolor
 §9 Utökat behov av barnomsorg i Hidinge_Lanna
 §43 Hemställan från Kultur- och bildningsnämnden angående nya förskolor
 §70 Återrapportering av uppdrag från kultur och bildningsnämnden
 §101 Återrapportering av uppdrag från kultur- och bildningsnämnden
 §53 Reduceringsförslag KUB - budget i balans 2015
 Tjänsteskrivelse - Ny förskola i Hidinge-Lanna
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Revidering av kostnadskalkyl för byggnation av LSS-boende

§67

KS 14-588
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Dnr: KS 14-588

Tjänsteskrivelse - LSS-boende
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 4 november 2014 att tillskriva 
kommunstyrelsen och äska medel av kommunstyrelsen för utökade kostnader för 
nybyggnation av gruppbostad och personal inför budget 2016.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 december 2014 att 
1. uppdra till Leko att starta nybyggnation av gruppbostad söder om Södergatan,
2. överlåter till budgetberedningen 2016 att lämna förslag på hur nämndens utökade 
ekonomiska behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2016.

Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) inkom med en kostnadskalkyl daterad den 4 
mars 2016 där kostnaden för byggnationen har ökat i jämförelse med den tidigare 
kostnadskalkylen från LEKO daterad den 16 januari 2015.

Enligt LEKO:s VD, Sören Skårsjö, beror ökningen på följande:
Stora förändringar i utformningen och ytor, ursprungliga ytan 625 kvm och aktuellt 
förslag är 915 kvm,
Bl.a. dubbel uppsättning av kök, matplats, TV-rum och allrum,
Utökade ytor för personalen, flera expeditioner, jourrum och allmänna 
personalutrymmen,
Överhettad byggmarknad med höjda byggpriser.

1 Bakgrund
Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun tog den 21 oktober 2013 beslut om att ge 
vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie i projektform 
gällande planering av boende för äldre i Lekebergs kommun då kommunen på grund 
av platsbrist haft svårt att erbjuda plats på särskilt boende. Förstudien ser också på 
möjligheten att utöka antalet platser på kort och lång sikt med hänsyn till 
befolkningsutvecklingen i befolkningsprognosen.

2 Analys

2.1 Ekonomiska konsekvenser
Förslag till byggnation av nytt LSS-boende innebär 8 stycken + 2 stycken lägenheter 
och gemensamma ytor på sammanlagt 915 kvm. Investeringskostnaden ligger på 
28 300 000 kronor vilket innebär en årshyra på 1 972 500 kronor. Förslaget innebär 
en ökad hyra på 573 000 kronor på helårsbasis mot tidigare kalkyl lämnad av LEKO. 
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Dnr: KS 14-588

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. godkänna kalkylen från LEKO, daterad den 4 mars 2016
2. överlåta till budgetberedningen 2017 att lämna förslag på hur nämndens 
utökade ekonomiska behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför 
budget 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg
Kommundirektör
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Nytt LSS-boende i Fjugesta

8 st + 2 st lägenheter samt gemensamma ytor 915 kvm Full moms

Investering 28 300 000 kr
Avskrivning 2% 566 000
Ränta 4% 1 132 000
Drift, värme 200 kr 183 000
Underhåll 100 kr 91 500

Årshyra 1 972 500

Hyra/kvm 2 156 Kr/kvm
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Protokoll 2016-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:45-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §64

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 Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan 2016-03-09 till och med 2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§64 - Nybyggnation av gruppbostad (LSS) i Lekebergs kommun 
(KS 14-588)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 4 november 2014 att tillskriva kommunstyrelsen och äska 
medel av kommunstyrelsen för utökade kostnader för nybyggnation av gruppbostad och personal 
inför budget 2016.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 december 2014 att 
1. uppdra till Leko att starta nybyggnation av gruppbostad söder om Södergatan,
2. överlåter till budgetberedningen 2016 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2016.

Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) inkom med en kostnadskalkyl daterad den 4 mars 2016 där 
kostnaden för byggnationen har ökat i jämförelse med den tidigare kostnadskalkylen från LEKO 
daterad den 16 januari 2015.

Enligt LEKO:s VD, Sören Skårsjö, beror ökningen på följande:
Stora förändringar i utformningen och ytor, ursprungliga ytan 625 kvm och aktuellt förslag är 915 
kvm,
Bl.a. dubbel uppsättning av kök, matplats, TV-rum och allrum,
Utökade ytor för personalen, flera expeditioner, jourrum och allmänna personalutrymmen,
Överhettad byggmarknad med höjda byggpriser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. godkänna kalkylen från LEKO, daterad den 4 mars 2016
2. överlåta till budgetberedningen 2017 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §19 Nybyggnation av gruppbostad Lekebergs kommun
 §191 Nybyggnation av gruppbostad Lekebergs kommun
 Planritning för LSS-boende, 2016-01-11
 Ritning flygelbyggnad för LSS-boende
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Situationsplan LSS-boende
 Kalkyl från Lekebergs kommunfastigheter för bygge av LSS-boende, 2016-03-04
 Tjänsteskrivelse - LSS-boende

Page 4 of 4Page 239 of 259



Val av politiska representanter till brottsförebyggande rådet 
(BRÅ)

§68

KS 16-130
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Redovisning av inkomna synpunkter 11 februari - 7 mars

§69
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From: Anita.Jansson@Lekeberg.se
To: anna.nilsson@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: Synpunkt
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej

Synpunkt inkommen från medborgare 24/2 om att informationen om Återvinningscentralen är svår att hitta på
hemsidan.

Med vänlig hälsning

Information Lekeberg
0585-48 700 (dir)
0585-48 702 (fax)
information.lekeberg@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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FrÅn: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: VB: Synpunkter på sjukreseinformation kommunens hemsida
Datum: 2016-02-24 13:34:22

Med vänlig hälsning

Information Lekeberg
0585-48 700 (dir)
0585-48 702 (fax)
information.lekeberg@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: helene.samuelsson@regionorebrolan.se [mailto:helene.samuelsson@regionorebrolan.se]
Skickat: den 24 februari 2016 13:09
Till: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: Synpunkter på sjukreseinformation kommunens hemsida

Hej,
Jag har haft anledning att läsa informationen om färdtjänst och sjukresor som presenteras på Lekebergs hemsida
och tycker att den är vilseledande. Detta är kopierat från den publicerade texten:

”Grundregeln är att alla erbjuds gratis resa med kolletivtrafik. Du som har färdtjänst eller
medicinska behov av annat färdsätt får åka taxi.”

Man få lätt intrycket att sjukresa för den som har färdtjänst är likställt med kollektivtrafik och därmed gratis. Jag
kollade därför upp detta med Sjukreseenheten, Region Örebro län, och det stämmer förstås inte. Dock upplyste
tjänstemannen mig om att det är många som ringer dit och har uppfattat det så. Det blir en del förklaringar för
dem att hålla på med. Därför finns, som jag ser det, anledning för er att förtydliga informationen på er hemsida.
Några språkliga fel råkade jag upptäcka i förbifarten också…
…å så heter Landstinget inte Landstinget längre utan Region Örebro län.

Landstingets högkostnadsskydd för resor innebär att Duinte behöver betala mer än 1400 kronor
under en 12 månaderperiod. Kontakta Sjukreseenheten när Du uppnått beloppet. Det finns inget
speciellt frikort för sjukresor, utan uppgifterna finns hos landstingets Beställningscentral och
sjukreseenheten 020-31 43 22.

OBS; CRS har bytt namn och heter nu Avdelningen för kliniska prövningar.

Med vänlig hälsning
Helene Samuelsson

Projektledare
Avdelningen för kliniska prövningar
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Tel: 019-602 62 32
Fax: 019-335457

Besöksadress:
S-huset
Södra Grev Rosengatan
703 62 Örebro

Postadress:
Avdelningen för kliniska prövningar
S-huset
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

www.regionorebrolan.se/crs
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FrÅn: Fia Olausson <fia.olausson@lekeberg.se>
Till: "helene.samuelsson@regionorebrolan.se" <helene.samuelsson@regionorebrolan.se>
Ärende: Synpunkter på sjukreseinformation på kommunens hemsida
Datum: 2016-02-29 13:05:52

Hej Helene,

Tack för ditt mail! Jag har nu sett över sidorna och uppdaterat informationen så att den
förhoppningsvis blir tydligare.

Med vänlig hälsning

Fia Olausson
Kommunikatör
0585-487 22 (dir)
fia.olausson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
Läs vår nya broschyr här
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From: katrin.trolander@lekeberg.se
To: Ewa.Lindberg@Lekeberg.se
Cc: anna.nilsson@lekeberg.se
Bcc:
Subject: VB: Angående tomter Fjugesta 3:230 och 3:185
Attachments:
Embedded Attachments:

Detta ska väl in som klagomål och synpunkter i Platina?
/Katrin

Från: Fjugesta Järn & Färg Pär Andersson [mailto:fjuge003@fjugestajarnfarg.se]
Skickat: den 24 februari 2016 09:21
Till: Ewa Lindberg <Ewa.Lindberg@Lekeberg.se>; Katrin Trolander
<katrin.trolander@Lekeberg.se>
Ämne: Angående tomter Fjugesta 3:230 och 3:185

Hej, jag har undersökt möjligheterna att förvärva ovanstående tomter, som
gränsar till Fjugesta järn&färg sedan i november –15.
Jag har skickat in en förhandsförfrågan om bygglov till byggförvaltningen till som
hade “stoppdatum” 21/1 –16.
Jag har nu kommit så långt att nämden kan ta beslut om vårt ärende den 7/4.

Det känns som en evighet!! Varför måste kvarnarna mala så långsamt?
Vi vill köpa dessa tomter för att kunna expandera vår verksamhet. Det får inte ta
så lång tid!! En företagsvänlig kommun????
Vilka möjligheter finns att skynda på det här ärendet?

Med hälsningar
Pär Andersson
Fjugesta Järn&Färg AB
Letstigen 21
716 30 Fjugesta
0585-31225 070-5643440
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Samverkansprotokoll för kännedom

§72
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Protokoll 2016-03-07

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

Övriga

Protokollet innehåller paragraferna §§21-28

Ordförande _________________________________________________________________
Peter Brändholm

Justerare _________________________________________________________________
Ingemar Wennlöf

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Calson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Peter Brändholm (vice ordförande) 
(Personalchef)
Linda Calson (personalsekreterare)
Ingemar Wennlöf (Vision)
Ulla Winroth (SACO)
Mats Turesson (Teknisk chef) §25
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2016-03-07

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Calson
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§21 Val av justerare
§22 Föregående protokoll
§23 Lönekartläggning
§24 Övriga frågor central samverkan
§25 Aktuella KSF-frågor
§26 Organisation - Tekniska avdelningen
§27 Ärenden KSAU/KS
§28 Övriga frågor KSF-samverkan
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§21- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Till justerare valdes Ingemar Wennlöf
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§22- Föregående protokoll
Ärendebeskrivning
Fackliga organisationer har inget att erinra föregående protokoll.
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§23- Lönekartläggning
Ärendebeskrivning
Lönekartläggningen för 2015 är genomförd och avslutad. Personalavdelningen har tillsammans med 
konsult Jonas Möller från SYSARB genomfört arbetet med kartläggningen. 
I kartläggningen tittar man på om det finns osakliga löneskillnader mellan könen. Skillnader finns 
alltid, men vi måste säkerställa att skillnaden inte beror på kön. De grupper där det har konstaterats 
skillnader som inte går att förklara är skolsköterska, fritidspedagog, förskollärare samt handläggare, 
vilka man bör lägga in i en åtgärdsplan. Dessa fyra grupper kommer att lyftas till KS och förslaget 
kommer att vara att KS ger i uppdrag till kommundirektören att hantera grupperna i kommande 
löneöversyn.

Till kommande lönekartläggning 2016 kommer ett mera genomgripande arbete göras, med 
revidering av underlaget (faktorplan) samt ny arbetsvärdering.

Fackliga organisationer har inget i övrigt att erinra.

Beslutsunderlag
 Bilaga analys lönekartläggning 160224
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§24- Övriga frågor central samverkan
Ärendebeskrivning

Otillgängliga sopkärl

SACO lyfter att det är svårt att komma åt sopkärlen som står bakom kommunhuset, visar bilder på 
hur det kan se ut. På biblioteket får man bokpaket flera gånger i veckan som de måste tömma, även 
lokalvården drabbas. Det bör skapas en rutin för att undvika att snö samlas på tunnorna. Det finns 
överbyggnader som man kan ställa tunnorna under, frågan lyfts vidare till tekniska avdelningen. 
 Ansvaret för kärlen ligger egntligen på LEKO, det blir dock tekniska som lyfter frågan med LEKO, 
sedan får man jobba vidare därifrån.

Lönekriterier för chefer

Peter Brändholm har mailat ut dem till fackliga organisationer för synpunkter men inte fått 
återkoppling. Arbetsgivaren förutsätter därför att fackliga organisationer inte har något att erinra och 
att man kan jobba vidare utifrån dessa. 
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§25- Aktuella KSF-frågor
Ärendebeskrivning
Inga aktuella KSF-frågor för närvarande.
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§26- Organisation - Tekniska avdelningen
Ärendebeskrivning
Mats Turesson föredrar ärendet. Han beskriver att uppgifterna för honom har förändrats väsentligt 
samt att det blivit utökade uppgifter till avdelningen vilket medfört att han inte hinner inte med allt i 
sitt chefsuppdrag. Ur funderingarna om förändringarna har det utkristalliserat sig ett förslag om att 
göra två delar. Förändringen kommer inte att kräva mera resurser, utan bygger på att man klarar det 
inom den egna ramen. 
Förslaget till förändringen är förankrat med all personal samt att arbetsgivaren har informerat 
arbetsplatsombuden. Information till all personal togs upp på APT den 25/2 att tas till förhandling 
dagans datum. Avsikten är att förändringen träder i kraft så snart som möjligt efter förhandling 
och beslut.

Kommunal som inte kunde närvara på dagens möte har skickat med synpunkter på 
organisationsförändringen:

 En konsekvensanalys bör göras. Vad händer med resurserna, hur ökar arbetsbelastningen för 
övriga?

 Hur resonerar man kring kompetenskraven - vid tidigare chefsrekryteringar har arbetsgivaren 
haft krav på högskoleutbildning- hur ska kompetensutvecklingen se ut för de båda tilltänkta 
cheferna?

 De ekonomiska aspekterna- hur ska resurserna fördelas inom befintlig ram?

Mats Turesson bedömer att de tilltänkta personerna har erforderlig kompetens och kunskap, samt 
ett stort förtroende från kollegor för att klara uppdraget, trots avsaknaden av högskoleutbildning. 
Han ser också att det finns goda förutsättningar för ett fortsatt ledarhandledning från honom själv. 
Han kommer även att se till att de interna chefsutbildningarna prioriteras.

De ekonomiska konsekvenserna menar han kommer att hanteras inom befintlig ram.

Peter Brändholm påpekar att en skriftlig konsekvensanlys bör göras inför förändringen. Mats 
ombsörjer att en konsekvensanalys genomförs, skriftligt.

SACO ställer frågan om hur förändringen eventuellt kan påverka exempelvis kultur- och 
fritidsavdelningen, med tanke på olika anläggningar o.s.v.
Det kommer enligt Mats inte att blir några praktiska förändringar förutom att man kommer att ha 
andra kontaktpersoner.

Vision har inget att erinra förslaget till förändring.
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Förändrad organisation inom Teknik och serviceavdelningen(29064)
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§27- Ärenden KSAU/KS
Ärendebeskrivning
Peter Brändholm föredrar ärendena inför KSAU den 7 mars, samt för KS den 15 mars.

En punkt är uppföljning av sjukfrånvaron. Personalavdelningen har fått i uppdrag att varje månad 
redovisa sjukfrånvaron för KS.
Frånvaron ser ut som följande:

Totalt 2015 - 7,4 % 
2014 - 6,24 %

Tittar man på januari 2016 så ligger frånvaron på 6,87 procent (jmf 2015 - 6,11%) och för VON januari 
2016 - 9,28 % (jmf januari 2015 - 8,45 %).

Som det ser ut nu ser vi ingen tendens till att sjukfrånvaro skulle minska eller vända nedåt. Vi jobbar 
dock aktivt med sjukfrånvaron. En ökande sjukfrånvaro är även ett problem på riksnivå och i 
jämförelse med andra Sydnärkekommuner har vi den lägsta frånvaron. Detta betyder dock inte att vi 
kan slå oss till ro, utan vi måste fortsätta arbeta förebyggande och se över vad siffrorna beror på. 
Avsikten är att jobba vidare med frågan.

Medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten som gjordes hösten 2015 kommer att redovisas kommunövergripande samt hur 
vi jobbar vidare med resultatet. Vi har i det stora hela ett gott resultat i förhållande till 
referensvärdet (resultat från kommuner som Metodicum har arbetat med).

Revidering av delegationsordningen

Mindre justeringar gjorda är, se bilaga.

E-arkiv

En förstudie är  genomförd, Lekeberg har ingått tillsammans med flera kommuner i länet och 
ett arbete pågår i hur vi kan utveckla det vidare.

Fackliga organisationer har inget att erinra ärendena.

Beslutsunderlag
 Kallelse för KSAU 2016-03-07 11.55.24.pdf
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Protokoll 2016-03-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§28- Övriga frågor KSF-samverkan
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor för KSF-sam.
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